
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №5 

30.12.2020 

Засідання педагогічної ради 
 

Голова — Лагодюк В.Ю. 

Секретар — Кішеньчук В.В. 

Присутні: 118 осіб (список на 3 арк. додано до протоколу) 

 

             Порядок денний :  

1. Про виконання рішень попередніх педрад (доповідач Лагодюк В. Ю., 

директор). 

2. Про  визначення претендентів на нагородження учнів золотою та срібною 

медаллю (доповідач Лагодюк В. Ю., директор). 

3. Про вивчення стану освітнього процесу в початкових класах (доповідач 

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

4. Про портфоліо методичного об’єднання вчителів початкових класів 

(доповідач Гисюк Н.В., голова методичного об’єднання вчителів 

початкових класів). 

5. Про Нову українську школу – простір освітніх можливостей(доповідач 

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

6. Про Нову українську школу – простір освітніх можливостей (практична 

частина, робота в групах): 

- про гру по-новому, навчання по-іншому; 

- про процеси самопізнання і осмислення діяльності на уроках у 

початкових класах; 

- про професійний стандарт вчителя початкових класів. 

(практична частина, робота в групах, Коваль Г. Є., Мосійчук Г. А., Невелічук 

Л. П., Брега Н. І., Іванюк Л. В., Грибчук С. М., Прокопець Л. Я., Слободянюк 

І. О., Мусійчук О. О., Федорчук І. В., Данилюк О. О.). 

7. Про інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку дитини 

(доповідач Шквородюк Л.В., учитель початкових класів). 

8. Про організацію дозвілля дітей у ГПД (доповідач Сидоркевич Г.М., 

учитель початкових класів). 

9. Про педагогіку партнерства в контексті Нової української школи 

(доповідач Лапчук В. Б., учитель початкових класів). 



10. Про вимушену ізоляцію. Що отримали і чого недоотримали учні та 

вчителі під час вимушеної ізоляції (доповідач Кравчук Н.М., практичний 

психолог). 

11. Про інклюзивне навчання: рівні можливості для кожного 

(доповідач Мартинюк Л.І, учитель початкових класів). 

12. Про проєкт ухвали рішень педагогічної ради (доповідач Кішеньчук В.В. 

секретар педагогічної ради). 

1.СЛУХАЛИ: 

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

педрад . 

    

1.УХВАЛИЛИ: 

Інформацію директора Рівненського НВК №12 , Лагодюк В.Ю., взяти до 

уваги. 

 

2.СЛУХАЛИ: 

 

Лагодюк В.Ю., директора Рівненського НВК №12, про  визначення 

претендентів на нагородження учнів золотою та срібною медаллю. 

 

Ознайомлення колективу з  Положенням  про золоту медаль «За 

високідосягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у 

навчанні». 

 Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України №306 від 

17 березня 2015р. «Про затвердження Положе6ння про золоту медаль «За 

високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»  

список претендентів на нагородження золотою або срібною медалями 

визначається керівником навчального закладу за результатами річного 

оцінювання  в 10 класі та І семестрі 11 класу і затверджується  на засіданні 

педагогічної ради шляхом прийняття відповідного рішення. 

Вимоги до претендентів на отриманя медалей відповідно до Положення  

П.2.1.Золотою медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, 

які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та 

за результатами семестрового, річного оцінювання і державної підсумкової 

атестації мають досягнення у навчанні 10-12 балів з предметів навчального 

плану  

П.2.2.Срібною медаллю нагороджуються випускники навчальних закладів, 

які за період навчання у старшій школі досягли високих успіхів у навчанні та 

за результатами семестрового, річного оцінювання та державної 



підсумковоїатестації мають досягнення у навчанні 10-12 балівта достатній 

рівень (не нижче 9 балів) не більше ніж з двох предметів навчального плану. 

П. 2.5. Підвищення результатів семестрового оцінювання шляхом 

коригування не дає підстав для нагородження випускників Золотою чи 

Срібною медаллю. 

п. 2.6. Претенденти  на нагородження золотою або срібною медаллю не 

можуть бути звільнені від ДПА, за винятком випадків зазначених у розділі ІІІ  

цього Положення (за станом здоров’я). 

Особливі умови нагородження (Розділ ІІІ Положення) 

Згідно Положення,  золотою або срібною медаллю можуть 

нагороджуватись випускники: 

зараховані за станом здоров'я до спеціальної медичної групивідповідно до 

Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я України, 

Міністерства освіти і науки України від 20 липня 2009 року № 518/674, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2009 року за 

№773/16789; 

 перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду 

за дитиною до досягнення нею трирічного віку відповідно до статей 17, 18 і 

Закону України «Про відпустки»; 

 звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, визначеному 

Положенням про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у 

системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 30 грудня 2014 року № 1547, зареєстрованим в 

Міністерстві юстиції України 14 лютого 2015 року за № 157/26602; 

 перебували на навчанні за індивідуальною формою, у тому числі ті, які за 

погодженим з місцевим органом управління освітою індивідуальним 

навчальним планом прискорено опанували програмовий матеріал за курс 

повної загальної середньої освіти; 

 навчаються за екстернатною формою навчання; 

тимчасово навчалися за кордоном і повернулися в Україну в старшу школу та 

опанували програмовий матеріал на високому рівні.  

Аналіз шкільної документації (класні журнали, накази) показав, що 

претендентами на  отримання  свідоцтва особливого зразка,  далі  золота  

медаль у  2020-2021 н. р  є так  учні  11-х класів: 

 

1.Бабюк Андрій Олександрович (11-А) 

3. Ковальчук Олександра Сергіївна (11А) 



4. Мандзюк Анастасія Сергіївна (11-А) 

5. Пацко Максим Дмитрович (11-А) 

6. Боровець Ірина Миколаївна (11-Б) 

7. Серпутько Валерія Олегівна (11-Б) 

8. Віюк Анастасія Олександрівна (11-В) 

9. Затірка Ганна Юріївна (11-В) 

10. Левшук Олександра Олександрівна (11-В) 

11. Любечко Олександра Валеріївна(11-В) 

12. Примак Максим Андрійович (11-В) 

13.Талащук Катерина Андріївна (11-В) 

14.Тихонюк Валерія Юріївна (11-В) 

 

Претендентом на отримання  свідоцтва особливого зразка, 

 далі срібна медаль у  2020-2021 н. р  є  Воробей Антон Олегович,  учень  11-

А класу.   

За результатами  семестрового оцінювання навчальних досягнень  за І 

семестр 10 класу у Вороб′я А.  з двох предметів  - 9 балів  (українська мова  

та  хімія ). 

Відповідно до ІІІ  розділу  Положення про золоту медаль «За високі 

досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні» ,  

золотою  або срібною  медаллю  можуть   нагороджуватись  випускники:  

зараховані за станом здоров'я   до  спеціальної   медичної    групи. 

У претендентів  на отримання золотої медалі у 2020-2021н.р.  виявлено такі 

особливі    умови  нагородження: 

 

- Любечко О. О.  (11-В) оцінювання – «зараховано» з фізичної культури у 

10, 11  класах. 

- Примак М. А. (11-В) оцінювання – «зараховано»  з  фізичної культури у 

10 класі.     

- Талащук К. А. (11-В) оцінювання –  «зараховано» з фізичної культури у 

10, 11  класах .     

- Ковальчук О.С. (11А) оцінювання – «зараховано» з фізичної культури 

в 10 та  11  класах. 

 

2.УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію Лагодюк В. взяти до уваги і вважати претендентами на 

нагородження   золотою  медаллю :  

1.Бабюк Андрій Олександрович (11-А) 

3. Ковальчук Олександра Сергіївна (11А) 

4. Мандзюк Анастасія Сергіївна (11-А) 

5. Пацко Максим Дмитрович (11-А) 



6. Боровець Ірина Миколаївна (11-Б) 

7. Серпутько Валерія Олегівна (11-Б) 

8. Віюк Анастасія Олександрівна (11-В) 

9. Затірка Ганна Юріївна (11-В) 

10. Левшук Олександра Олександрівна (11-В) 

11. Любечко Олександра Валеріївна(11-В) 

12. Примак Максим Андрійович (11-В) 

13.Талащук Катерина Андріївна (11-В) 

14.Тихонюк Валерія Юріївна (11-В) 

 

2.Інформацію Лагодюк В. Ю. взяти до уваги і вважати претендентом на 

нагородження   срібною  медаллю є  Воробей Антон Олегович (11-А). 

 

3.СЛУХАЛИ: 

 Кривко В.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи, про 

вивчення стану освітнього процесу в початкових класах.- Текст доповіді 

додається.  

4.СЛУХАЛИ: 

Гисюк Н.В., голову методичного об’єднання вчителів початкових класів,  

про портфоліо методичного об’єднання вчителів початкових класів. 

 

Гисюк Н.В  провела ранкову зустріч: 

У нас немає «ти», у нас немає «я». 

Початкова школа – це одна сім’я! 

  Головною сходинкою в житті кожної людини є школа. І перший, хто 

зустрічає дитину в школі - це вчитель початкових класів, перед яким стоїть 

завдання прищепити дитині норми і правила ставлення до навчальної 

діяльності і до самого себе, взаємодії з учителями й однолітками. 

     Учителі нашої початкової школи - це творчий, згуртований колектив, 

завдання якого зробити життя маленьких дітей радісним і щасливим, 

створити умови розвитку кожного учня. А це можливо тільки працюючи за 

програмою «Інтелект України» та Концепцією НУШ, де відбувається творче 

оволодіння знаннями і вміннями, розвиваються розумові здібності. Саме в 

такому напрямку працюють наші педагоги. 

    Учитель початкових класів повинен бути і наставником, і помічником, і 

захисником, і другом, який покликаний допомогти дитині не тільки здобути 

знання, оволодіти вміннями і навичками, а й допомогти адаптуватися в цьому 

світі, розкрити і проявити свої здібності, відчути себе самостійною творчою 

особистістю. Це все про наших вчителів. 

 



Наша кафедра живе за принципом : як без діла сидіти, то можна одубіти.  

Тому не поспішаємо ми з лозами на базар, а беремо усе до своїх рук, адже не святі 

горшки ліплять. Були ми на коні і під конем, пройшли крізь вогонь та воду,  

отримали бойове хрещення і можемо довести, що тепер усі – биті голови. Отож 

наше добірне товариство :(представлення вчителів по паралелі класів за 

допомогою прислів’їв чи фразеологізмів) 

Отакі ми : рук не покладаємо, до сьомого поту працюємо, вчорашнього дня не 

шукаємо, води в рот не набираємо, деколи теревені правимо,  але вершки не 

хапаємо й носи не задираємо. 

 

 

5.СЛУХАЛИ: 

Кривко В.Г., заступника директора з навчально-виховної роботи, про Нову 

українську школу – простір освітніх можливостей.- Текст доповіді додається. 

 

6.СЛУХАЛИ: 

 Коваль Г. Є., Мосійчук Г. А., Невелічук Л. П., Брега Н. І., Іванюк Л. В., 

Грибчук С. М., Прокопець Л. Я., Слободянюк І. О., Мусійчук О. О., 

Федорчук І. В., Данилюк О. О., учителів початкових класів, про Нову 

українську школу – простір освітніх можливостей (практична частина, 

робота в групах): 

- про гру по-новому, навчання по-іншому; 

- про цінювання в НУШ; 

- про процеси самопізнання і осмислення діяльності на уроках у 

початкових класах; 

- про професійний стандарт вчителя початкових класів.- 

Тексти доповідей додаються. 

 

7. СЛУХАЛИ: 

Шквородюк Л.В., учителя початкових класів, про інтегроване навчання як 

засіб гармонійного розвитку дитини. – Текст доповіді додається. 

8.СЛУХАЛИ: 

Сидоркевич Г.М., учителя початкових класів, про організацію дозвілля дітей 

у ГПД . – Текст доповіді додається. 

9. СЛУХАЛИ: 

 Лапчук В. Б., учитель початкових класів, про педагогіку партнерства в 

контексті Нової української школи. – Текст доповіді додається. 

10.СЛУХАЛИ: 



Кравчук Н.М., практичного психолога, про вимушену ізоляцію. Що отримали 

і чого недоотримали учні та вчителі під час вимушеної ізоляції. – Текст 

доповіді додається. 

11.СЛУХАЛИ: 

Мартинюк Л.І., учительку початкових класів, про інклюзивне навчання: рівні 

можливості для кожного. 

12. СЛУХАЛИ: 

 Кішеньчук В.В., секретаря педагогічної ради, про проєкт ухвали рішень 

педагогічної ради. 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати стан освітнього процесу  у початкових класах задовільним.  

2. Роботу вчителів вважати такою, що забезпечує виконання державних 

програм і навчальних планів з предметів.      

          

 Постійно 

3. Адміністрації закладу: 

3.1. З метою удосконалення та підвищення результативності 

освітнього  процесу у початковій школі сприяти забезпеченню 

умов для реалізації інноваційних педагогічних технологій. 

                                                                                                                   

 Постійно 

3.2. Забезпечити внутрішкільний контроль за станом викладання     

предметів у початковій школі. 

                                                                                                                    Постійно 

3.3. Сприяти поповненню та зміцненню матеріально-технічної бази 

початкової школи, зокрема, у питанні забезпечення класів ТЗН. 

                                                                                                              

 Постійно 

3.4. Сприяти координації дій різних служб школи (психолога, 

логопеда, соціального педагога, педагогів організаторів) для 

впровадження нових стандартів навчально-виховної роботи 

початкової школи. 

Постійно 

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Кривко В. Г.: 

4.1. Здійснювати контроль за реалізацією змісту Державного 

стандарту початкової освіти, виконанням освітніх програм для 

ЗЗСО, нормативних документів щодо організації та здійснення 

освітнього  процесу у початковій школі. 



         

 Постійно 

4.2. Надавати методичну допомогу при підготовці до загальноміських 

та обласних заходів, здійснювати методичний супровід при 

атестації вчителів кафедри.                                                                                        

         

 Постійно 

5. Голові шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів 

Гисюк Н. В.: 

5.1. Обговорити  результати вивчення стану  освітнього процесу  з 

української мови та літератури на засіданні методичного 

об’єднання. 

До березня 2021р. 

5.2. Розширити роботу з обміну досвіду  між членами методичного 

об’єднання, активізувати взаємовідвідування уроків, забезпечити 

розширення учителями власного наукового та методичного 

кругозору, участь у семінарах, конференціях. 

Постійно  

5.3. Узагальнювати методичні знання набуті у науково-практичних  

                     конференціях, семінарах, творчих групах у методичних 

посібниках,  інформаційних вісниках. 

                                                                                                                    

 Постійно 

6. Учителям початкових класів: 

6.1. Продовжувати видавничу діяльність.                                               

         

 Постійно 

6.2. Сприяти реалізацї індивідуальних творчих здібностей школярів, 

розвивати інтерес до пошукової та дослідницької діяльності. 

Постійно 

6.3. Під час вивчення предметів   вчителям  формувати в учнів  

ключові компетентності: спілкування державною мовою, 

математичну компетентність,  інформаційно-комунікаційна 

компетентність, уміння вчитися впродовж  життя, розвивати  

підприємливість та фінансову грамотність, соціальну та 

громадянську компетентності,  розвивати обізнаність та 

самовираження у сфері культури, екологічну грамотність, 

компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій. 

Постійно 



6.4. Надалі залучати учнів до участі у різноманітних конкурсах, 

турнірах, олімпіадах, змаганнях міста, області тощо. 

          

 Постійно 

6.5. У процесі викладання продовжувати використовувати  

інноваційні технології, що забезпечують комфортні умови 

розвитку, реалізації природного потенціалу учнів. 

                                                                                                                

 Постійно 

6.6. Посилити практичне спрямування початкового навчання мови, 

його орієнтованості на розвиток мислення і мовлення, уміння 

працювати з текстом, формування мовленнєвих компетенцій, 

підвищення мовленнєвої культури учнів. 

                                                                                                                

 Постійно 

6.7. Продовжити роботу над формуванням в учнів умінь розв’язувати 

складені задачі, формувати обчислювальні навички, уміння 

застосовувати знання у різних життєвих ситуаціях. 

                                                                                                                  

 Постійно 

6.8. Повніше використовувати можливості уроків природничого 

циклу, залучати дітей до дослідницької діяльності, 

використовувати проблемно-пошукові завдання, доведення 

істинності суджень, ширше практикувати екскурсії, передбачені 

програмою, повніше використовувати місцевий матеріал.  

                                                                                                              

 Постійно 

6.9. Організовувати освітній процес, сприятливий для особистісного 

становлення і творчої самореалізації кожної дитини, формування 

її життєвої компетентності. 

                                                                                                                  

 Постійно 

7. Учителям-предметникам: 

7.1. Ознайомитись і знати вимоги освітніх програм початкової школи 

та Державного стандарту зі свого предмету у початковій школі. 

                                                                                                                        

Постійно 

7.2. З метою ознайомлення з індивідуальними особливостями 4-их 

класів, з методами і формами викладацької діяльності у 



початкових класах, з системою організації виховної роботи та 

вимогам щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 

організувати відвідування уроків у 4-их класах вчителями-

предметниками. 

                                                                                                                  

 Постійно 

8. Вихователям ГПД спільно з учителями-класоводами: 

8.1. Налагодити тісну співпрацю з батьками з метою координації 

спільних зусиль на виховання дітей у сім’ї та школі. 

Постійно 

8.2. Згідно з планом проводити збори з батьками, на яких 

обговорювати питання дотримання режиму роботи ГПД. 

Постійно 

8.3. У плані спільної роботи з батьками передбачати різні форми 

спілкування, залученням батьків до виховної роботи з учнями у 

класі, до обміну досвідом родинного виховання. 

Постійно 

 

   Голова педагогічної ради                                                      В.Ю.Лагодюк 

Секретар педагогічної ради                                                   В.В.Кішеньчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Про вивчення стану освітнього процесу в початкових класах 

(доповідач Кривко В.Г., заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

 

 Відповідно до плану роботи закладу  на 2020-2021 навчальний рік у 

листопаді – грудні 2020 року вивчався стан освітнього процесу у початкових 

класах.  Метою перевірки було вивчення стану навчально-матеріальної та 

науково-методичної бази, рівня фахової та методичної підготовки  вчителів, 

забезпечення початкового рівня знань та умінь учнів із предметів, якості та 

результативності освітнього процесу, об’єктивності  формувального та 

бального оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти, дотримання 

вимог єдиного орфографічного режиму, ефективність використання 

міжпредметних зв’язків, ведення вчительської та учнівської документації, 

позакласної роботи з предметів, роботи  з обдарованими учнями. 

 Робота початкової школи спрямована на виконання Законів 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Державного 

стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.02.2018 р. № 87 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 

24.07.2019 р. № 688) (у 1-3 класах) та Державного стандарту початкової 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 

р. № 462 (у 4-х класах), розпоряджень Кабінету Міністрів України від 

14.12.2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа» на період до 2029 року».    

 21 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів затверджено новий 

Державний стандарт початкової освіти, який є базовим документом, що 

визначає головну мету початкової школи, основні засади й підходи до 

навчання у початковій школі, а також вимоги до обов’язкових 

компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг 

навчального навантаження. Саме за ним з 1 вересня 2018 року розпочали 

навчання всі учні 1-х класів. У НВК №12 це сім 1-их класів. А на 

сьогоднішній день за філософією НУШ навчаються 17 класів: 3 класи за 

освітньою програмою, що розроблена під керівництвом         Р. Шияна та 14 

класів за освітньою програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект 

України». 

 Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання. Ще 

важливо навчити користуватися ними. Знання та вміння, взаємопов’язані з 

ціннісними орієнтирами учня, формують його життєві компетентності, 

потрібні для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці. 

 Над реалізацією цих завдань працює команда вчителів початкових 

класів, кожен із них є творчою  особистістю, з гнучким і нестандартним 

мисленням, вмінням адаптуватися до швидких змін умов життя.  

На сьогоднішній день освітній процес у початковій школі забезпечує 50 

педагогічних працівників. Функціонує 22 класи, у яких навчається 738 учнів.  



 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 серпня 

2011 р. №872 «Порядок організації інклюзивного навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах», наказу МОН від 26.07.18 №814 

(додаток 7 - корекційно-розвиткова робота) та наказу МОН від 25.06.2018 № 

693  у школі функціонує два класи з інклюзивною формою навчання (вч. 

Мартинюк Л.І., Кадепська Г. М.) з 1 жовтня 2020 року. Психолого-

педагогічний супровід дітей з ООП (Бондарчук Марк , Мацкевич Анастасія) 

разом з вчителями здійснює асистент вчителя Шибецька Р.О. Корекційно-

розвиткові заняття проводять логопед Н.Писарчук, психолог Н.Кравчук, 

заняття з ритміки – вчитель музики Діхтяренко Т. М., з лікувальної 

фізкультури –  Кулініч О. М.   

 Однією зі складових Нової української школи є створення сучасного 

освітнього середовища, зокрема багатофункціональних гнучких просторів, 

що сприяють різним формам роботи, мотивують до навчання.  

 У початковій школі створено належні умови для навчання та виховання 

учнів. Класні кімнати обладнано відповідно до Державних санітарних правил 

і норм утримання, устаткування та організації освітнього процесу 

загальноосвітніх навчальних закладів.  

Шкільний клас, як освітній простір, відіграє роль не лише місця, де діти 

перебувають під час уроку, він приймає участь і допомагає в процесі 

пізнавальної діяльності дітей та у роботі вчителя. Освітній простір у 

кожному класі умовно поділений на такі зони: 

 Навчально-пізнавальної діяльності; 

 Ігрова; 

 Художньо-творча; 

 Дослідницька; 

 Тематичний осередок; 

 Класна бібліотека; 

 Відпочинку; 

 Осередок вчителя. 

 В усіх класних кімнатах правила, створені самими дітьми, на виду; 

змінні виставки дитячих робіт; чітко визначені плани на найближче 

майбутнє; зони відпочинку, місце для мрій та таке інше. Всі матеріали 

розміщені на рівні очей дітей, що свідчить про доступність і раціональність. 

 За бюджетні кошти для 1-3-іх класів придбано одномісні парти і 

стільці, ноутбуки, принтери, ламінатори, конструктори «Лего», деякий 

роздатковий та наочний матеріал за галузями: природнича – глобуси, лупи, 

компаси, мікроскопи, карти світу; математична – набори геометричних фігур, 

каси цифр; мовно-літературна – каси букв та ін. 

 Кабінети початкових класів забезпечені технічними засобами навчання. 

У класах, що працюють за  науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України» є необхідний комплект пристроїв (ноутбук + телевізор) та доступ 

до мережі Інтернет (покриття WI – FI) для впровадження ІКТ технологій. 



 У кабінетах наявна систематизація навчально-наочних посібників, 

роздаткового матеріалу, програмних педагогічних засобів. Однак, вона є 

недостатньо якісною і потребує удосконалення (наповнення, упорядкування, 

фіксації). Відповідно до вимог часу у кабінетах необхідно створити медіа 

теки. Для проведення практичних робіт та дослідів з предметів інтегрованого 

курсу «Я пізнаю світ» та «Я досліджую світ» необхідно поповнити кабінети 

приладами та матеріалами. 

 Учні 1-4 класів 100 % забезпечені підручниками. Класи, які працюють 

за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», потреби у зошитах на 

друкованій основі забезпечують за кошти батьків. 

 За згодою батьків в 1-Д, 2-А, 3-Ж, 4-А, Б, В, Г, Д класах придбано 

додаткові дидактичні посібники (зошити з друкованою основою, зошити з 

розвитку мовлення, альбоми для малювання тощо), проте цей процес є 

контрольованим, посібники купуються лише за необхідності. Шкільна 

бібліотека повністю забезпечує потребу  учнів у художній, довідковій 

літературі. Налагоджена співпраця з міською дитячою бібліотекою. 

Учителі початкових класів добре ознайомлені з освітньою програмою 

закладу на 2020-2021н.р.,  навчальними  програмами, навчальними планами,  

нормативними документами з питань освіти, методичними рекомендаціями  

Міністерства освіти і науки України щодо  викладання предметів у 2020-2021 

навчальному році (лист МОН України від 11.08.2020 № 1/9-430 

«Інструктивно-методичні рекомендації щодо викладання навчальних 

предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному 

році»).  

Робочі навчальні плани для 1-Д та 2-А класів укладені за Типовою 

освітньою програмою розробленою під керівництвом Шияна Р. Б., 1-2 клас, 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 

№1272 «Про затвердження типових освітніх програм для 1-2-х класів 

закладів загальної середньої освіти»; для 3-Ж класу за Типовою освітньою 

програмою розробленою під керівництвом Шияна Р.Б., 1-2 клас , 

затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 08.10.2019 

№1273 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4-х класів 

закладів загальної середньої освіти»; для 1-А, Б, В, Г та 2- Б, В, Г класів – за  

освітньою програмою «Освітня програма початкової школи науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» (цикл І, адаптаційно-ігровий (1-2 

класи)); 3-А, Б, В, Г, Д, Е класів за  освітньою програмою «Освітня програма 

початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (цикл 

ІІ, основний (3-4 класи)); 4-А, Б, В, Г класів – за Типовим навчальним планом 

для загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня з навчанням українською 

мовою, які працюють за Проєктом, затвердженим наказом Міністерства 

освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319 . 



Робочі навчальні плани 2-Д класу з інклюзивною формою навчання 

складено відповідно до  освітньої програми «Освітня програма початкової 

школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (цикл І, 

адаптаційно-ігровий (1-2 класи)) та Наказ МОН від 26.07.18 №814 (додаток 

7- корекційно-розвиткова робота); 4-Д класу – за Типовими навчальними 

планами закладів загальної середньої освіти І ступеня, затвердженими 

наказом Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 № 407 та наказу 

МОН від 25.06.2018 № 693. 

 Години варіативної складової робочого навчального плану використано 

для проведення індивідуальних консультацій та групових занять у 1-4 класах. 

У закладі налагоджено ефективну роботу методичного об’єднання 

вчителів початкових класів. Робота  МО вчителів початкових класів 

спланована на діагностичній основі та підпорядкована вирішенню 

проблемної теми «Формування компетентної особистості молодшого 

школяра, розкриття потенційних можливостей та задатків кожної 

дитини шляхом впровадження сучасних методик навчання в початковій 

школі».  

У плані чітко визначено мету роботи та тематику засідань. На кожне 

засідання виносяться актуальні теоретичні та практичні питання з 

проблемної теми школи та індивідуальних проблемних тем вчителів,  

вивчаються нормативні документи, оглядаються новинки психолого-

педагогічної та методичної літератури, аналізуються результати навчальних 

досягнень учнів, визначаються завдання та шляхи підвищення 

результативності освітнього процесу. Основним завданням методичної 

роботи вчителів 1-4 класів є постійне творче й фахове зростання. Про це 

свідчить індивідуальна методична діяльність педагогів, їх творчі доробки, 

друк у фаховій періодиці, участь у конкурсі-ярмарку педагогічної творчості.  

Учителі початкових класів забезпечують якісний освітній процес на 

уроках. Основним завданням педагогів, яке задеклароване у Державному 

стандарті початкової освіти, стала його переорієнтація на засади 

компетентнісного та особистісно-орієнтованого підходів.  

На основі перевірки поурочних планів, календарно-тематичного 

планування можна стверджувати, що учителі належним чином готуються до 

уроків, знають та розуміють вимоги навчальних програм, методичних 

рекомендацій, інших нормативних документів. Правильно формулюють цілі 

уроку, добирають відповідно цілям уроку структуру та методи навчання, 

враховують психофізичні, вікові та індивідуальні особливості своїх класів, 

вчасно здійснюють корекцію методики викладання на основі діагностики 

результатів  навчальних досягнень. Календарне планування відображає 

навчальні програми, відповідає записам у класних журналах, тематична 

розбивка матеріалу доцільна. 

Через систему внутрішкільної методичної роботи, самоосвітню роботу 

педагоги активно працюють над поповненням багажу знань з питань 

педагогіки  та психології. Встановлено, що  вчителі  закладу систематично 

працюють над підвищенням свого  методичного  та  фахового рівня, 



проходять курсову підготовку та атестуються раз на 5 років, відвідують 

тренінги, семінари, вебінари, педагогічні читання, показові уроки. Вчителі 

Брега Н. І. (у 2019 році), Гисюк Н. В., Кривко В. Г., Мусійчук О. О., 

Слободянюк І. О. та Федорчук І. В. (у 2020 році) успішно пройшли 

сертифікацію вчителів початкових класів.   

Фаховість педагогів початкової ланки відображена у якісному 

проведенні уроків. Маючи міцну професійну базу, педагоги творчо 

інтерпретують, адаптують до умов класу методику викладання, 

використовують широкий спектр методів та прийомів, вдало комбінують їх. 

Зокрема, варто відзначити, що власну ефективну систему прийомів та 

методів, індивідуальний педагогічний почерк виробили учителі: Коваль Г.Є., 

Герасимович Ж.О., Сирочук Н.П., Гисюк Н.В., Кадепська Г.М. Набули 

унікального досвіду цілісного впровадження інновації вчителі : Федорчук 

І.В., Слободянюк І.О., Мусійчук О.О., Брега Н.І., Лапчук В.Б., Данилюк О.О., 

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

Повноцінне застосування педагогічних технологій вимагає від них 

спеціальної структури уроку, добору відмінних від традиційних методів 

роботи. Позитивною тенденцією стало урізноманітнення учителями форм 

навчальних занять, серед яких активні, рухливі, динамічні, комплексні 

вправи; форм учнівської взаємодії (парна, групова, тощо). Вдало ці прийоми 

використовують Л. Прокопець, Л. Невелічук, Н. Брега, С. Грибчук, В. 

Лапчук. Добирають цікавий навчальний матеріал, уміло виділяють його 

суттєві ознаки, грамотно організовують навчальну інформацію учителі 

Кадепська Г.М., Климюк О.В., Марушкевич Л.В., Мосійчук Г.А. 

 Більшість уроків учителів початкових класів особистісно-зорієнтовані, 

бо будуються на педагогіці співробітництва, окрім того поєднуються парні, 

групові, кооперативні форми роботи, у яких учні є не об'єктами, а суб'єктами 

навчальної діяльності. Використовуючи різноманітні форми та методи 

роботи, створюючи проблемні ситуації, вчителі забезпечують практичну 

спрямованість уроків, раціонально використовують час на вивчення 

теоретичного та практичного матеріалу.  

 З часу попереднього вивчення стану навчально-виховного процесу у 

початкових класах (2016 р.) чітко простежується тенденція щодо перебудови 

навчально-виховного процесу на уроках та позаурочних заняттях на засадах 

гуманізму, демократизму, що проявляється у зміні відносин між учителями 

та учнями. 

 Під час відвідування уроків було виявлено недоліки, які не дозволяють 

повноцінно реалізувати компетентнісний та особистісно-зорієнтований 

підходи до навчання, зокрема такі: 

 недостатньою є робота вчителів з реалізації особистісно-зорієнтованого 

підходу у навчанні; такий підхід вимагає диференційованого, 

індивідуального підходу до роботи як з учнями, які не встигають, так і 

з обдарованими учнями. Такий досвід можна вивчити у вчителів 

Слободянюк І. О., Федорчук І. В., Бреги Н. І., Сирочук Н. П.       



 Невід’ємною складовою освітнього процесу початкової школи є група 

продовженого дня. 

 Упродовж останніх років у школі функціонує десять груп 

продовженого дня. 

 Вихователі Дащинська Ю.В., Сидоркевич Г.М., Лафета А.А., Рачек Т. 

М., Павлішин Н.О., Пасюта Т.Я., вчителі Мартинюк Л.І., Шквородюк Л.В., 

Невелічук Л.П., Мосійчук Г.А., Бондарець Ю.Ю. організовують дозвілля 

учнів 1-2 класів, а вчителі Грибчук С.М., Климюк О.В., Прокопець Л.Я., 

Іванюк Л.В., Мусійчук О.О., Баша Ю.В., Лавренчук І.Я., Марушкевич Л.В. – 

для учнів 3-4-их класів, що працюють за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України».  Освітній процес у ГПД організовано відповідно до 

Положення про ГПД. У закладі забезпечено необхідні умови для 

функціонування груп: створено умови для самопідготовки та організації 

дозвілля дітей, облаштовано розвивальні ігрові куточки, класні бібліотечки 

тощо. 

 Згідно Положення про групу продовженого дня розроблено режими 

роботи груп, які ухвалені педагогічною радою та затверджені директором 

закладу. Плани вихователів складені згідно вимог. Усі вихователі ГПД 

здійснюють діяльність по вихованню дітей в групах продовженого дня, 

сприяють створенню сприятливих умов для індивідуального розвитку і 

морального формування вихованців, сприяють зростанню пізнавальної 

мотивації, формуванню компетентностей, організовують виконання 

домашніх завдань, створюють сприятливе мікросередовище і морально-

психологічний клімат для кожного учня. 

 Результативність освітнього процесу відображено у рівні навчальних 

досягнень учнів, результатах роботи з обдарованими учнями. Аналіз цих 

показників засвідчив наступне: 

 рівень навчальних досягнень учнів 3-4 класів у період з 2016-2020 р.р. 

залишається високим. Про це свідчить кількість учнів, які за 

результатами річного оцінювання показали високий та достатній рівень 

навчальних досягнень з навчальних предметів. 

 

Кількість учнів, які показали високий та достатній рівень навчальних  

досягнень за результатами річного оцінювання  

 

Роки 

навчання 

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Високий 

рівень 

87 109 102 121 

Достатній 

рівень 

329 343 346 354 

  

Результативною є робота з обдарованими дітьми. Неодноразово 

результати участі у олімпіадах наближались до переможців, згодом ці учні 



перемагали в олімпіадах та навчальних конкурсах у 5-их класах. Проте 

відсутність систематичної, а не епізодичної, поглибленої індивідуальної 

роботи з обдарованими учнями дається взнаки (додаток 2). 

 Разом з тим результативною була участь учнів початкових класів у 

творчих мистецьких конкурсах (додаток 3).  

Однак, під час анкетування вчителів, було з’ясовано ті питання, які 

сьогодні потребують першочергової уваги у роботі класовода і до 

розв’язання яких необхідно підходити на засадах компетентісного підходу. 

Одним із таких питань є формування у дітей готовності до системного 

навчання. Тепер, коли передбачене обов’язкове здобуття дітьми п’ятирічного 

віку дошкільної освіти, діяльність вихователя дошкільного навчального 

закладу і вчителя початкових класів, особливо у першому класі, має бути 

спільною, спрямованою на реалізацію принципу наступності між ДНЗ і 

початковою школою. Навчальний заклад здійснює таку наступність з такими 

дошкільними навчальними закладами міста, як: ДНЗ № 41, 38, 56, 14. 

Систематично відбувається взаємовідвідування вихованцями дитячого садка 

і учнями початкових класів свят у дошкільному закладі та початковій школі 

(свято знань, посвята у школярі, свято букваря, випуску з дитячого садка).  

 З метою знайомства батьківської громади з майбутніми вчителями та 

умовами освітнього процесу, щорічно проводяться батьківські конференції і 

батьківські збори майбутніх першокласників. З 2017 р. по 2019 р. проводився 

Батьківський лекторій «Батьки за партою» з батьками першокласників та 

підготовчі заняття з майбутніми першокласниками. Окрім того, вчителі 

також відвідують випускні групи дитячих садків з метою вивчення 

індивідуальних особливостей дітей та з метою врахування побажань батьків і 

їх очікувань від навчання дітей у школі.       

 Для забезпечення неперервності освітнього процесу, отримання 

високої якості знань, створення сприятливих умов для переходу дітей від 

однієї освітньої ланки до іншої в нашому навчальному закладі створюються 

умови для безболісної адаптації учнів 5-их класів до навчання в базовій 

школі.  

 Щорічно в закладі проводиться психолого-педагогічний консиліум з 

питань адаптації 5-класників до навчання в школі. Вчителі-предметники 

дотримуються принципу наступності під час викладання предметів, беруть 

участь у тижнях педагогічної майстерності та засіданнях школи 

технологічної майстерності вчителів західного регіону, що працюють за 

науково-педагогічним проектом «Інтелект України».  

У закладі створено логопедичний пункт для надання допомоги дітям з 

вадами мови. Кабінет обладнано згідно «Положення про логопедичні пункти 

системи освіти».  

Кількість обстежених класів 22, дітей у них 738. 

Кількість учнів з вадами мовлення: 130 

11 груп з дислалією – 98 учн. 

 4 групи з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення; 

 7 груп з фонетичним недорозвитком мовлення. 



3 групи з дисграфією – 32 учн. 

 Вчитель-логопед Писарчук Н.М. використовує ефективні форми і 

засоби активізації розвитку мови, фонематичного сприйняття, попередження 

дисграфії. Підтримує тісний зв’язок з педагогічними працівниками: 

вчителями, вихователями, психологом, а також з батьками дітей, які 

відвідують логопедичний пункт, надає їм консультативну допомогу. 

Постійно дбає про поповнення матеріально-технічної бази логопедичного 

кабінету.  

За наслідками вивчення стану освітнього процесу у початкових класах 

встановлено, що рівень організації освітнього процесу в школі відповідає 

вимогам державного стандарту, нормативно-правовій базі, забезпеченню 

викладання предметів відповідно до сучасних вимог життя. Над втіленням 

поставлених державних вимог новітніх тенденцій у викладанні предметів 

учителі кафедри працюють натхненно, творчо і професійно. 

Проте виявлені недоліки, прогалини у рівні навчальних досягнень 

учнів обумовлені в основному такими причинами:  неналежна увага до 

роботи учнів, які мають невисокий рівень досягнень, на уроках;   у процесі 

перевірки робіт у зошитах з друкованою основою учителі мало приділяють 

уваги якості їх оформлення та грамотності їх написання ; неналежно 

поставлена дослідницька та пошукова робота учнів; погано організована 

робота під час проведення  навчально-пізнавальних екскурсій. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

 

Науково-методична діяльність вчителів 

Гисюк Наталія Володимирівна – учасник Інтернет-конференції 

«Нова українська школа 2020: досвід і перспективи» (червень, 2020 р.); 

Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті формування Нової української школи» 

(квітень, 2020 р.); вебінару «Молодша школа – безоцінне оцінювання» 

(червень, 2017 р.); учасник педагогічних читань присвячених 100-річчю з дня 

народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка В.О. Сухомлинського в 

контексті Нової української школи», (вересень 2018 р., РДГУ); має друковані 

роботи на сайті «Освіта Рівненщини» стаття «Педагогічні умови формування 

гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій школі, як основа 

гуманізації навчально-виховного процесу» (2017 р.); у журналі «Управління 

школою» стаття «Методичні орієнтири: організація роботи методичного 

об’єднання вчителів початкових класів» (вересень, 2017 р.); у посібнику 

«Професійний розвиток педагога» (2017 р., РДГУ). Провела показові уроки 

для вчителів міста, області та західного регіону з предметів «Людина і світ», 

«Математика» (2017 р.), «Еврика» (січень, 2018 р.); разом з учнями були 

учасниками передачі на телеканалі «Рівне 1», «Сфера» (березень, 2018 р.). У 

2020 році успішно пройшла сертифікацію вчителів початкових класів. 

 Брега Ніна Іванівна – учасник семінару МЕГУ «НУШ. Нове освітнє 

середовище» ( січень 2019 р.); учасник педагогічних читань присвячених 

100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка В. О. 

Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень 2018 р., 

РДГУ); провела показові уроки з предметів: «Навчаємося разом» (січень, 

2017 р.), «Навчаємося разом» (грудень 2018 р.) для вчителів міста, області, 

західного регіону; виступала на семінарі директорів навчальних закладів 

міста з теми «Гра по-новому, навчання по-іншому» (березень, 2019 р.); на 

семінарі заступників директорів з початкового навчання з теми 

«Формувальне оцінювання у НУШ» (січень, 2020 р.); провела майстер-клас 

для молодих вчителів міста «Батьківські збори по-новому. Педагогіка 

партнерства в дії» (грудень, 2019 р.); пройшла сертифікацію вчителів 

початкових класів (грудень, 2019 р.). 

 Галганець Ірина Вікторівна – пройшла онлайн-курси                                   

«Недискримінаційний підхід у навчанні» (лютий, 2019 р.) та «Критичне 

мислення для освітян» (січень, 2019 р.); учасник IV Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: 

європейський вимір» (листопад, 2017 р., РДГУ); учасник Всеукраїнського 

Інтернет-марафону «Початкова школа» (січень, 2018 р.) та «Пряма лінія з 

тренерами НУШ» (січень, 2019 р.); учасник вебінарів Освітнього проекту 

«На урок» (лютий, 2019 р.); має друковану роботу у каталозі «Відкритий 

урок: розробки, технології, досвід»  –  розробка уроку з навчання грамоти у 

першому класі (грудень, 2017 р.); є лауреатом конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Початкова школа» (лютий, 2018р.). 



 Грибчук Світлана Миколаївна – учасник тренінгу «Ігрові та 

діяльнісні методи навчання за методикою the foundation» (вересень, 2019 р.); 

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

Сухомлинського «Педагогіка В.О. Сухомлинського в контексті Нової 

української школи», (вересень 2018 р., РДГУ); семінару МЕГУ «НУШ. Нове 

освітнє середовище»      (березень, 2019 р.); IV Міжнародної науково-

практичної Інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: 

європейський вимір» (листопад, 2017 р., РДГУ); учасник обласної творчої 

групи вчителів початкових класів, які працюють за НПП «Інтелект України»; 

провела показові уроки для вчителів міста, області, західного регіону з 

української мови «Звук [б], буква «бе». Українська народна казка «Котик і 

Півник» (жовтень, 2018 р.), «Дієслово. Часи дієслів» (квітень, 2017 р.), з 

«Людина і світ» «Як шкіра захищає людину» (грудень, 2016 р.), з 

«Навчаємося разом» «Переносити справи на завтра нерозумно: що станеться 

завтра, нам не відомо» (лютий, 2017 р.).   

 Грицюта Олена Анатоліївна – учасник вебінару «Креативність 

мовлення поза стандартом» (січень, 2018 р.); педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В. О, Сухомлинського «Педагогіка 

В. О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень 2018 

р., РДГУ); учасник Всеукраїнського Інтернет-марафону «Пряма лінія з 

тренерами НУШ» (січень, 2019 р.). Провела показові уроки з предметів 

«Людина і світ» «Пристосування організмів до життя у воді» (лютий, 2017 

р.), «Матерія. Види матерії» (березень, 2017 р.), з «Літературного читання» 

«Л. Українка – видатна донька свого народу. Казка «Біда навчить»» 

(березень, 2018 р.) для вчителів міста, області, західного регіону.  

 Данилюк Ольга Олександрівна – учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

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

2018р., РДГУ), провела показовий урок з «Я пізнаю світ» «Плазуни» для 

вчителів міста, області.  

 Іванюк Лариса Василівна – учасник семінару МЕГУ «НУШ. Нове 

освітнє середовище» (березень, 2019 р.); IV Міжнародної науково-практичної 

Інтернет-конференції «Сучасний вчитель початкової школи: європейський 

вимір» (листопад, 2017 р., РДГУ); Всеукраїнської науково-практичної Е-

конференції «Імплементація інклюзивної освіти в контексті формування 

Нової української школи» (квітень, 2020 р.). Провела показові уроки для 

вчителів міста, області, західного регіону з предметів «Людина і світ» 

(лютий, 2017 р.), «Навчаємося разом» (січень, 2017 р.), з «Української мови» 

(жовтень, 2018 р.). Має друковані роботи на інтернет-сайті vseosvita.ua:  

конспекту уроку з української мови та виховного заходу «Місцями семи 

чудес Рівненщини», призер І туру обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості у номінації «Виховна робота» - посібник «Люби природу не для 

себе, люби для неї» (ІІІ місце, лютий, 2020 р.) . 

 Кадепська Галина Михайлівна – учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 



В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень 2018 

р., РДГУ);  інтернет-марафону за темами «Сучасні методики розвитку 

швидко читання у початковій школі» та «Ранкові хвилини спілкування» 

(січень, 2018 р.); майстер-класу «Як допомогти учням обрати професію 

майбутнього» (листопад, 2018 р.); Всеукраїнської науково-практичної Е-

конференції «Імплементація інклюзивної освіти в контексті формування 

Нової української школи» (квітень, 2020 р.).  

 Коваль Галина Євгенівна – учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень, 2018 

р., РДГУ). Провела показові уроки з літературного читання «Звук [е], букви 

Е,е. Казка Г.К. Андерсена «Снігова королева» (2017 р.), з математики 

«Нумерація чисел першої сотні. Задачі на збільшення числа на кілька 

одиниць» (2017 р.) для вчителів міста, області. 

Кривко Валентина Григорівна – учасник вебінару «Молодша школа 

– безоцінне оцінювання» (червень, 2017 р.); учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень 2018 

р., РДГУ); учасник Всеукраїнського Інтернет-марафону «Пряма лінія з 

тренерами НУШ» (січень, 2019 р.). Успішно завершила онлайн-курс для 

вчителів та керівників шкіл про дистанційне навчання (листопад, 2020 р.). 

Має друковані роботи на сайті «Освіта Рівненщини» стаття «Педагогічні 

умови формування гуманних взаємовідносин вчителя та учнів у початковій 

школі, як основа гуманізації навчально-виховного процесу» (2017 р.); у 

журналі «Управління школою» стаття «Методичні орієнтири: організація 

роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів» (вересень, 2017 

р.); у посібнику «Професійний розвиток педагога» (2016 р., 2017 р., РДГУ); 

на сайті «Всеосвіта» конспекта уроку «Людина і світ» в 4 класі. Виступала на 

секційному засіданні для заступників директорів з навчально-виховної 

роботи у початкових класах та голів ШМО «Педагогіка партнерства – шлях 

до успіху» (серпень, 2017 р.);  на семінарі вчителів початкових класів, що 

працюють за програмою проєкту «Інтелект України» «Педагогіка 

партнерства – працюємо по новому» (серпень, 2017 р.); на семінарі 

«Педагогічний калейдоскоп» для молодих вчителів початкових класів та 

вихователів ГПД «Педагогіка партнерства» (листопад, 2018 р.). Провела 

«Педагогічну майстерню» для вчителів міста (грудень, 2017 р.); майстер-клас 

для молодих вчителів міста «Батьківські збори по-новому. Педагогіка 

партнерства в дії» (грудень, 2019 р.); курси підвищення кваліфікацій вчителів 

на базі РОІППО (червень, 2018 р., серпень, 2020 р.). У 2020 році успішно 

пройшла сертифікацію вчителів початкових класів. 

  Лапчук Віра Богданівна – учасник  ІІ, ІІІ інтернет-конференції 

«Сучасний вчитель початкових класів: досвід та перспективи»  (листопад, 2016 

р., РДГУ); педагогічних читань присвячених 100-річчю з дня народження В.О, 

Сухомлинського «Педагогіка В.О. Сухомлинського в контексті Нової 

української школи», (вересень, 2018 р., РДГУ); інтернет-конференції «Освітня 



галузь «Математика» в науково-педагогічному проєкті «Інтелект України»: від 

початкової до профільної школи»; семінару МЕГУ «НУШ. Нове освітнє 

середовище» (березень, 2019 р.); разом з учнями брала участь у вебінарі 

«Інтерактивні читання «Драконе, киш!» Аня Хромова (листопад, 2017 р. ТОВ 

Видавництво , «Ранок»). Провела показові уроки для вчителів міста, області та 

західного регіону з предметів «Навчаємося разом» з тем «Згаяного часу й конем 

не здоженеш» (січень, 2017 р.), «Краще на п’ять хвилин раніше, ніж на хвилину 

пізніше» (лютий, 2017 р.), «Відстанеш годиною не здоженеш родиною» 

(грудень, 2018 р.). «Математика» з теми «Нумерація багатоцифрових чисел. 

Дроби. Порівняння дробів. Задачі на зустрічний рух. Площа прямокутника» 

(квітень, 2017 р.), «Людина і світ» (березень, 2018 року), «Українська мова» 

(березень, 2018 р.) 

 Мартинюк Людмила Іванівна – учасник тренінгів  «Особливості 

реалізації освітніх галузей «Фізкультурна», «Мистецька»  в умовах 

упровадження Державного стандарту початкової освіти (травень, 2019 р.); IV 

Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасний вчитель 

початкової школи: європейський вимір» (листопад, 2017 р., РДГУ); 

Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті формування Нової української школи» 

(квітень, 2020 р.); Всеукраїнського освітнього онлайн-марафону «Траєкторія 

розвитку сучасного педагога» (серпень, 2020 р.); Всеукраїнського науково-

практичного онлайн-семінару «STEM-освіта: ресурси та перспективи 

розвитку в 2020/2021 навчальному році (серпень, 2018 р.). Має друковані 

роботи на інтернет-сайтах «Всеосвіта» конспекту уроку математики та 

тестових завдань (серпень, 2020 р.) та  «На Урок» конспекту уроку 

математики (жовтень, 2020 р.). Провела показовий урок з предмету «Людина 

і світ» (квітень, 2016 р.). Є призером І туру обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості у номінації «Виховна робота» - посібник «Люби 

природу не для себе, люби для неї» (ІІІ місце, лютий, 2020 р.). 

       Мосійчук Галина Анатоліївна –  учасник науково-методичної 

платформи «Навчати успішно? EASILY!» (лютий, 2020 р, м. Київ); вебінару  

«Ведення класних журналів та єдині вимоги до усного і писемного мовлення 

в закладах загальної середньої освіти»( серпень, 2019 р.); майстер – класу з 

ментальної арифметики (березень, 2018 р); педагогічних читань присвячених 

100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка В.О. 

Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень, 2018 р., 

РДГУ); Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті формування Нової української школи» 

(квітень, 2020 р.). Має друковані роботи у посібниках «Початкова освіта: 

історія, проблеми, перспективи» стаття «Інноваційні технології в освітньому 

процесі початкової школи як вимога часу» (жовтень, 2020 р., Ніжинський 

державний університет ім. М. Гоголя); «Українська та іноземні мови в 

початкових класах: актуальні проблеми й інноваційні технології навчання» 

стаття «Формування та пропедевтика читацької компетентності учнів 

початкових класів» (березень, 2020 р., Кам’янець-Подільський національний 



університет ім. І. Огієнка); стаття «Сучасний вчитель початкової школи: 

проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи» (березень, 2019 р., 

РДГУ); «Сучасний вчитель початкової школи: європейський вимір» 

(листопад, 2017 р., РДГУ) стаття «Ключові компетентності у початковій 

школі: їх сутність та особливості формування». Провела показові уроки для 

вчителів міста, області та західного регіону з предметів «Літературне 

читання», тема «Азбуки вчиться – завжди пригодиться» (вересень, 2016 р.), 

«Навчаємось разом» теми «На годину спізнишся – за рік не доженеш» 

(березень, 2017 р.), «Де не було початку, там не буде кінця» (лютий, 2019 р.).  

Мусійчук Олена Олександрівна – учасник Регіонального науково – 

практичного семінару «Методико-психологічний супровід упровадження 

всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Інтелект України», 

(жовтень 2015 р.), науково-практичної інтернет-конференції  «Сучасний 

вчитель початкових класів: досвід та перспективи» (РДГУ, листопад, 2015 

р.), учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження 

В.О.Сухомлинського, «Педагогіка В.О.Сухомлинського в контексті Нової 

української школи», (РДГУ, вересень 2018р.), брала участь у конференції для 

вчителів початкової школи у межах Всеукраїнського Інтернет – марафону 

«Пряма лінія з тренерами НУШ» з теми: «НУШ – це просто гра чи серйозне 

навчання?» (січень, 2019р.), виступила на обласному форумі молодих 

педагогів «Сучасний  урок в умовах реалізації компетентнісної парадигми 

освіти»  з теми «Особливості сучасного уроку в науково-педагогічному 

проекті «Інтелект України» (вересень 2019р., РОІППО); брала участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Імплементація інклюзивної 

освіти в контексті реформування НУШ»; коуч школи технологічної 

майстерності для вчителів, які впроваджують науково-педагогічний проект 

«Інтелект України» в Рівненській та Волинській областях (з 2014р.); тренер 

для навчання педагогічних працівників, які  навчатимуть учнів за НУШ.  Має 

друковані роботи  на сайті naurok.com.ua  - конспект уроку з «Людини і світ» 

для 3 класу на тему «Бактерії» (січень, 2020 р.); на сайті vseosvsta.ua - 

конспект уроку з математики для 2 класу на тему «Нумерація трицифрових 

чисел. Таблиця ділення на 4. Додавання трицифрових чисел без переходу 

через розряд. Ламана. Ланки та вершини ламаної» (березень, 2020 р.). У 2020 

році успішно пройшла сертифікацію вчителів початкових класів. 

 Невелічук Лариса Петрівна - учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень, 2018 

р., РДГУ);  Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 

«Сучасний вчитель початкової школи: досвід та перспективи» (листопад, 

2017 р., РДГУ), «Сучасний вчитель початкових класів: проблеми і 

перспективи в контексті освітньої реформи» (березень, 2019 р., РДГУ). Друк 

на інтернет сайті «Всеосвіта» конспекту уроку з української мови (березень, 

2020 р.), у посібнику «Професійний розвиток педагога» статей «Ключові 

компетентності у початковій школі» та «Впровадження креативного 

мислення в освітньому просторі» (2019 р., РДГУ). Провела показові уроки 



для вчителів міста, області та західного регіону з «Української мови» «Лівий 

півовал» (вересень, 2016 р.), з «Навчаємося разом» «На годину спізнишся – 

за рік не доженеш» (березень, 2017 р.), з «Еврики» «Логіка. Логічні поняття. 

Розв’язування винахідницьких задач» (січень, 2018 р.), з «Людина і світ» 

«Євразія – найбільший материк» (лютий, 2020 р.). Учасник передачі 

телеканалу РТБ «Невгамовні дослідники» із теми «Планета Земля» (березень, 

2018 р.). 

 Пасічник Дарина Миколаївна – пройшла онлайн-курс 

«Медіаграмотність для освітян»; учасник Всеукраїнської науково-практичної 

Е-конференції «Імплементація інклюзивної освіти в контексті формування 

Нової української школи» (квітень, 2020 р.); вебінарів «Практичні поради 

щодо організації дистанційного навчання під час карантину», і «Мотивація 

учнів шляхом власних досягнень вчителя». 

 Прокопець Людмила Ярославівна – учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень 2018 

р., РДГУ); семінару МЕГУ «НУШ. Нове освітнє середовище» (березень, 2019 

р.); Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті формування Нової української школи» 

(квітень, 2020 р.) та Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Формування у школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-

виховному процесі» (листопад, 2020 р.); вебінару «Група продовженого дня, 

або Подаруй дитині радість» (січень, 2018 р.). Провела показовий урок з 

«Української мови» «Лівий овал» (жовтень, 2018 р.) для вчителів міста, 

області. Має друковані роботи на інтернет-сайті «На Урок» конспекту уроку 

з української мови (січень, 2020 р.), у посібнику «Сучасний вчитель 

початкової школи: актуальні тенденції та пріоритети» уроку з «Читання» «Це 

наше і це твоє» (2016 р., РДГУ). 

 Сирочук Ніна Петрівна – учасник Всеукраїнської науково-практичної 

Е-конференції «Імплементація інклюзивної освіти в контексті формування 

Нової української школи» (квітень, 2020 р.); вебінару «Способи вирішення 

проблем взаємодії з дитиною засобами казко-творчості» (жовтень, 2020 р.). 

 Слободянюк Ірина Олександрівна – учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень 2018 

р., РДГУ); семінару МЕГУ «НУШ. Нове освітнє середовище»( березень, 2019 

р.); Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті формування Нової української школи» 

(квітень, 2020 р.), конференції «Коли цікаво вчитися і вчити» (січень, 2019 

р.). Друк на сайті «На Урок» конспектів уроків з математики «Нумерація 

чисел першої сотні» та «Вправи для повторення вивченого матеріалу», 

«Збірник задач для учнів 2-го класу»,  з людина і світ «Гравітаційне поле 

Землі»,  (січень, 2010 р.). Успішно пройшла сертифікацію вчителів 

початкових класів (грудень, 2020 р.).  



 Талащук Тетяна Миколаївна – учасник педагогічних читань 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О, Сухомлинського «Педагогіка 

В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи», (вересень, 2018 

р., РДГУ); семінару МЕГУ «НУШ. Нове освітнє середовище»( березень, 2019 

р.); вебінарів «Формування емоційної стійкості педагога в процесі підготовки 

до нового навчального року», «Розвиток експресивного мовлення у дітей з 

інтелектуальними порушеннями», «Як сформувати у дітей позитивне 

ставлення до помилок», «Читання на канікулах. Як заохотити дітей». Друк в 

каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» конспекту уроку з 

літературного читання «О.Мамчич «Босо-взутий сніговик», «Дід Андрій і 

лютий змій»», «Який іспит витримав клас? В. Сухомлинський «Горбатенька 

дівчинка» (січень, 2018 р.).  

 Федорчук Ірина Володимирівна - учасник  педагогічних читань, 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського «Педагогіка 

В.О.Сухомлинського в контексті Нової української школи» (вересень, 2018 

р., РДГУ), науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний вчитель 

початкових класів: проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи 

(березень, 2019 р., РДГУ), Круглого столу «Освітнє середовище Нової 

української школи: нові педагогічні підходи, методики, технології, 

присвяченого 25-річчю створення «Міжнародного економіко-гуманітарного 

університету імені академіка Степана Дем’янчука» (березень, 2019 р.). 

Успішно завершила онлайн курс «Недискримінаційний підхід у навчанні», 

грудень, 2018 р.); «Критичне мислення для освітян» (квітень, 2020 р.). Є 

коучем «Школи технологічної майстерності» (для вчителів області, що 

працюють за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України»), 

очолює «Динамічну майстерню вчителя» ( вчителі міста), є тренером НУШ.  

Провела курси підвищення кваліфікацій вчителів на базі РОІППО (червень, 

2018 р., грудень, 2018 р., червень, 2019 р., грудень, 2019 р., серпень, 2020р.), 

провела показові уроки для семінару, що проходив спільно з авторами 

Проєкту в рамках обміну досвідом з еврики «Десяткова система числення. 

Круги Ейлера. Куб, розгортка куба. Розв’язування винахідницьких задач» 

(лютий, 2017 р.); для вчителів міста й області в рамках науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» з літературного читання «Азбуки 

вчиться – завжди пригодиться» (вересень, 2017р.),  «Буква А, звук [a]. 

Українська народна казка «Сірко», грудень 2017р.); майстер-клас для ДМВ 

(«Навчаємося разом», вправи «Вчитель», «Броунівський рух», січень 2020р.). 

У 2019р. Федорчук І.В.  приймала участь у сертифікації вчителів початкових 

класів, як експерт. У 2020 році успішно пройшла сертифікацію вчителів 

початкових класів. 

Шквородюк Лариса Володимирівна – учасник  педагогічних читань, 

присвячених 100-річчю з дня народження В.О.Сухомлинського «Педагогіка 

В.О.Сухомлинського в контексті Нової української школи» (вересень, 2018 

р., РДГУ); Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний 

вчитель початкової школи: Європейський вимір» (листопад, 2017 р.), 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 



реформування дошкільної та початкової освіти України у контексті 

Євроінтеграційних процесів» (березень, 2018 р., МЕГУ); інтернет-

конференції «Освітня галузь «Математика» в науково-педагогічному проєкті 

«Інтелект України» (березень, 2020 р.): від початкової до профільної школи»; 

Міжнародної науково-практичної конференції «Смарт-технології як чинник 

інноваційного розвитку» (червень, 2020 р.); вебінару Всеукраїнського 

інтернет-марафону «Сучасні методики розвитку швидко читання в 

початковій школі» (січень, 2018 р.). Має друковані роботи на сайті «На 

Урок» конспектів уроку української мови «Дієслово»,  розвитку зв’язного 

мовлення «Моє місто», сценарію родинного свята «Свято матері». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2  

 

Робота з обдарованими дітьми 

Результативність участі учнів 4-их класів в ІІ етапі олімпіади  

«Юне обдарування» 

 

Навчальні 

предмети/роки 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

Укр. мова ІІІ ІІ І  

Математика ІІІ ІІІ І  

Природознавство ІІІ - ІІ  

Англ. мова     

     

Всього 3/3 3/2 3/3  

 

2016-2017 н. р.  

 Лесняк З. – ІІІ місце, математика (вч. Федорчук І. В.); 

 Хмельник С. – ІІІ місце, українська мова (вч. Федорчук І. В.); 

 Бородіна А. – ІІІ місце, природознавство (вч. Федорчук І. В.). 

2017-2018 н. р.  

 Дятлик С. –  ІІІ місце, математика (вч. Грибчук С. М.); 

 Кавлюк І. – ІІІ місце, українська мова (вч. Грибчук С. М.). 

2018-2019 н. р.  

 Момоток А. – І місце, математика (вч. Кривко В. Г.); 

 Чернецька А. – І місце, українська мова (вч. Кривко В. Г.); 

 Пилипчук Д. – ІІ місце, природознавство. 

 

Результативність участі учнів 4-их класів в ІІІ етапі олімпіади  

«Юне обдарування» 

 

Навчальні 

предмети/роки 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

Укр. мова   І  

Математика   ІІ  

Природознавство     

Англ. мова     

     

Всього - - 2/2  

 

2018-2019 н. р. 

 Момоток А. – ІІ місце, математика (вч. Кривко В. Г.); 

 Чернецька А. – І місце, українська мова (вч. Кривко В. Г.). 

 

 



Додаток 3  

 

Результативність участі учнів 3-4-их класів в Міжнародному конкурсі знавців 

української мови ім. П. Яцика 

 

(ІІ етап) 

 

Клас/рік 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

3 клас  І І - 

4 клас  І І І 

 

2017-2018 н. р.  

 Чернецька А. – І місце, 3 клас (вч. Кривко В. Г.); 

 Кавлюк І. – І місце, 4 клас (вч. Грибчук С. М.). 

2018-2019 н. р.  

 Андрійчук Ю. – І місце, 3 клас (вч. Гисюк Н. В.) 

 Чернецька А. – І місце, 4 клас (вч. Кривко В. Г.). 

2019-2020 н. р.  

 Андрійчук Ю. – І місце, 4 клас (вч. Гисюк Н. В.) 

 

 (ІІІ етап) 

 

Клас/рік 

 

2016/2017 

 

2017/2018 

 

2018/2019 

 

2019/2020 

3 клас  І І - 

4 клас  І І І 

2017-2018 н. р.  

 Чернецька А. – І місце, 3 клас (вч. Кривко В. Г.); 

 Кавлюк І. – І місце, 4 клас (вч. Грибчук С. М.). 

2018-2019 н. р.  

 Андрійчук Ю. – І місце, 3 клас (вч. Гисюк Н. В.) 

 Чернецька А. – І місце, 4 клас (вч. Кривко В. Г.). 

2019-2020 н. р.  

 Андрійчук Ю. – І місце, 4 клас (вч. Гисюк Н. В.) 

 

Міська виставка-конкурс з початкового технічного моделювання 

 Панчук Діана – І місце, вчитель Кадепська Г.М.  (2016 р.); 

 Кавлюк Ірина – ІІІ місце, вчитель Грибчук С.М.  (2017 р.); 

 Шумельчук Михайло – І місце, вчитель Кривко В.Г. (2018 р.). 

 

Міська виставка «Друге життя побутових відходів» 

 Шмига Анастасія – І місце, вчитель Мосійчук Г.А. (2018 р.). 

 

Міський конкурс «Щедрик очима дітей» 



 3-Д клас – ІІІ місце, номінація «Найкраще відео», вчитель Кадепська 

Г.М. (2019 р.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.Про Нову українську школу – простір освітніх можливостей 

(доповідач Кривко В.Г., заступник директора з навчально-виховної 

роботи). 

Нова українська школа – це ключова реформа Міністерства освіти і науки 

України.  

 У вересні 2017 року ухвалено новий закон «Про освіту», який регулює 

основні засади нової освітньої системи.  

 Основні засади реформи шкільної освіти викладено в Концепції Нової 

української школи. 

 21 лютого 2018 року Кабінетом Міністрів затверджено новий 

Державний стандарт початкової освіти, який є базовим документом, що 

визначає головну мету початкової школи, основні засади й підходи до 

навчання у початковій школі, а також вимоги до обов’язкових 

компетентностей та результатів навчання здобувача освіти і загальний обсяг 

навчального навантаження.  

 Саме за ним з 1 вересня 2018 року розпочали навчання всі учні 1-х 

класів. У нас це сім 1-их класів. А на сьогоднішній день за програмою НУШ 

навчаються 17 класів: 3 класи за освітньою програмою, що розроблена під 

керівництвом         Р. Шияна та 14 класів за освітньою програмою науково-

педагогічного проекту «Інтелект України». 

 Головна мета Нової української школи – компетентнісне навчання.  

РОБОТА В КОМАНДІ 
 Дуже складно передбачити, у якому світі житимуть наші діти – адже 

він швидко змінюється. Проте із впевненістю можна сказати, що їм потрібно 

буде вміти працювати в команді й співпрацювати. Саме тому значну частину 

навчального часу на уроках присвячено роботі в групі. Причому школярі не 

просто разом розв’язують, наприклад, математичні приклади, а роблять 

проєкти і спільно шукають рішення проблем. 

ДОСЛІДЖЕННЯ І ВМІННЯ ВЧИТИСЯ 
 Уміння вчитися – це ще одна навичка, яка стане в пригоді кожній 

людині. Адже у світі, який швидко змінюється, потрібно не відставати, а 

значить – уміти самостійно навчатись. Саме тому навчання в початковій 

школі побудоване на дослідженнях: дитина самостійно шукає відповіді на 

запитання, осмислює вивчене, а вчитель допомагає їй у цьому. 

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ І ВМІННЯ СПІЛКУВАТИСЬ  

 Особливу увагу сьогодні ми приділяємо розвитку емоційного 

інтелекту. Людина з розвиненим емоційним інтелектом розуміє власні емоції, 

керує ними й дослухається до відчуттів інших. Тому діти вчаться 

висловлювати свої почуття і думки, слухати один одного і не робити людині 

щось, що їй неприємно. Цьому, зокрема, вчаться під час ранкового кола – 

щоденної зустрічі, на якій діти обговорюють свій емоційний стан, власні 

думки, актуальні питання класного і шкільного життя, або ж просто говорять 

на цікаві їм теми. 

 

 



ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ 

 У реальному світі немає мононаукових процесів – кожен пов’язаний з 

різними науками. Аби діти розуміли взаємозв’язки й мали цілісну картинку 

світу, у початковій школі  інтегруються предмети. Це означає, що, 

наприклад, рослини вивчають не тільки з точки зору ботаніки, а й додають до 

цієї теми знання з географії, екології, математики, хімії, мови й літератури. 

ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 У початкових класах немає балів, а протягом усього навчання 

застосовується формувальне оцінювання. Воно має на меті: підтримати 

навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі, 

наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках, підтримувати 

бажання навчатися; оцінити поступ кожної дитини, прогрес та процес 

пізнання, а не її відповідність певному еталону. 

 В перших двох класах учні не отримують оцінок у балах взагалі – 

спосіб оцінювання за рівнями з’являється лише з третього класу,  

 Важливо зазначити, що замість табелів в молодшій школі з’явилося 

Свідоцтво досягнень учня — описова модель оцінювання учнів. У першій 

частині свідоцтва вчитель оцінює соціальні і життєві компетентності 

школяра. Наприклад, чи дитина була активною на уроці, чи ставила 

запитання про щось нове і незрозуміле, чи виявляла самостійність у роботі, 

чи вирішувала конфлікти мирним шляхом. 

У другій частині – оцінювання по предметне. Проте навчальні 

досягнення сформульовано, виходячи не з кількості помилок чи негативної 

оцінки досягнень учня, а виходячи з його моделей поведінки і процесу 

навчання. 

 ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ – це школа, доступна для всіх. Саме 

тому двері школи відкриті перед дітьми з особливими освітніми потребами. 

Такі діти навчаються у наших класах та разом з усіма вчаться читати, писати, 

дружити й працювати в команді. Аби допомогти вчителеві, у таких класах 

працює асистент вчителя. 

ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА 

 В основі – спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями 

та прагненнями, є добровільними та зацікавленими однодумцями, 

рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 

результат. 

Основні принципи цього підходу: 
 повага до особистості; 

 доброзичливість і позитивне ставлення; 

 довіра у відносинах; 

 діалог – взаємодія – взаємоповага; 

 розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність 

за нього, горизонтальність зв’язків); 

 принципи соціального партнерства (рівність сторін, добровільність 

прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей). 



 

НОВЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 
 Щоб навчання в НУШ було цікавим, захоплюючим, учні мають 

перебувати в новому освітньому середовищі. Це – парти-трансформери, які 

можна легко пересунути для роботи в групах, нова техніка і розвивальні ігри. 

Окрім того, на стіни в класах є не звичні “класні куточки”, а поробки, 

зроблені спільно з дітьми, та матеріали, що спонукають дитину до роздумів – 

цікаві запитання, головоломки тощо. І найголовніше, освітнє середовище має 

бути психологічно комфортним для кожного. Тоді дитина з радістю іде до 

школи, має бажання вчитися та пізнавати світ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Про Нову українську школу – простір освітніх можливостей 

(практична частина, робота в групах): 

- про гру по-новому, навчання по-іншому; 

- про оцінювання в НУШ; 

- про процеси самопізнання і осмислення діяльності на уроках у 

початкових класах; 

- про професійний стандарт вчителя початкових класів. 

(практична частина, робота в групах, Коваль Г. Є., Мосійчук Г. А., Невелічук 

Л. П., Брега Н. І., Іванюк Л. В., Грибчук С. М., Прокопець Л. Я., Слободянюк 

І. О., Мусійчук О. О., Федорчук І. В., Данилюк О. О.). 

 

Гра по-новому навчання по-іншому 
 

 Гра для дітей – це особливе пізнання світу. У грі діти розвивають 

важливі компетентності, які будуть їм необхідні протягом усього життя. 

Стаючи частиною гри, дитина повністю занурюється у процес, бере на себе 

відповідальність, стає цілеспрямованою, почувається комфортно, радісно, а 

головне - має можливість ініціювати діяльність і розвивати власну ідею, 

активно взаємодіяти з іншими учасниками гри і в такий спосіб навчатися. І як 

результат - діти, які розвиваються через ігровий досвід, мають добре 

розвинені навички спілкування,командної роботи, вміння генерувати нові 

ідеї, критично мислити. 

 Пізнавати, вивчати та розуміти світ через гру та дію на власному 

досвіді набагато цікавіше, ніж просто отримувати теоретичну інформацію 

про нього.  

Коли діти навчаються через гру, вони -вмотивовані, експериментують, 

досліджують, творчо мислять, а найголовніше - не боятися помилитися, бо у 

грі можна спробувати знову і знову. 

 Тому у 1 класі НУШ уроки сплановані у вигляді гри, гра є частиною 

уроку. 

- Отож, давайте дослідимо гру і побачимо як вона здатна змінити процес 

навчання. 

                                      Практичне заняття  

 Ми побачили,  що гра має такі функції у процесі навчання: емоційна, 

розвивальна, пізнавальна, навчальна.  



 Жителі Данії називають гру 8-им чудом світу. І, мабуть, це недарма. 

 

Рефле ксія 
   Пригадаймо фрагмент казки  Льюїса Керрола  «Аліса в країні Чудес»: 

(Презентація) 

- Скажіть, будь ласка, куди мені звідси йти? 

- А куди ти хочеш потрапити ?- відповів Кіт. 

- Мені все одно… - сказала Аліса. 

- Тоді все одно куди йти, - зауважив Кіт. 

   Щоб знати, яким шляхом, як саме йти і, найголовніше, куди цей шлях  

заведе, людина повинна вміти здійснювати рефлексію. Саме цьому ми і 

вчимо дітей з першого року перебування в школі. 

 

   Пропоную проаналізувати педагогічну ситуацію  наступного змісту: 

Вчитель на початку і в кінці уроку української мови запропонував учням 

відобразити свій настрій графічно за допомогою смайликів. 

 Для досягнення результативності аналізу ситуації  скористаймося 

інтерактивною вправою «Кути». А саме, 1 і 2 столи,   ваш кут «за» , тому 

шукатимете аргументи щодо доцільності застосування такого типу рефлексії. 

А 3 та 4 столи, ваш кут «проти», відшукайте недоліки та мінуси даної 

рефлексії.  

Презентація напрацювань. 

 

- Всі ваші думки є цінними та доречними. І  слушним було зауваження, 

що це лише один з видів рефлексії. Наразі виокремлюють такі види 

рефлексії (Презентація). 

 

   До вашої уваги ще одна педагогічна ситуація: 

На кінець уроку математики вчитель попросив учнів оцінити свою роботу 

впродовж уроку за допомогою кубиків різного кольору. А саме: 

- кубик зеленого кольору – був уважним і старанно працював; 

- кубик жовтого кольору – працював, але інколи відволікався; 

- кубик червоного кольору – був неуважним, часто відволікався. 

   Проаналізуємо  визначені вчителем критерії  самооцінювання діяльності. 

Для висловлення думок здійснимо «Мозковий штурм». 

 



   Скористаємося теоретичними знаннями та власним досвідом, щоб 

відповісти на   питання: На якому етапі уроку доцільно застосовувати 

рефлексію? 

   Свої міркування  відтворіть на малюнку «Піца», який розділено на сектори: 

1 сектор На кінець уроку. 

2 сектор На початку уроку. 

3 сектор На початку і на кінець уроку. 

     4 сектор  Після будь-якого виду діяльності. 

   Даний малюнок підтверджує те, що стереотип,  щодо   місця рефлексії   

лише в кінці уроку успішно зруйновано.  

 

Практичне завдання: 

   Впродовж уроку ми працювали за 4 змістовими лініями. Здійснимо 

рефлексію, скориставшись цеглинками LEGO. 

1. Якщо ви потребуєте  ґрунтовнішого висвітлення питання ігрової 

діяльності, покладіть цеглинку червоного кольору. 

2. Якщо ж у вас лишилися питання щодо формувального оцінювання, 

покладіть цеглинку жовтого кольору. 

3. Якщо, на вашу думку, слід більш детально опрацювати  питання 

професійного стандарту вчителя початкових класів,  покладіть 

цеглинку синього  кольору. 

4. Якщо потребуєте  роз’яснення  з питання рефлексії, покладіть 

цеглинку зеленого кольору. 

Висновок:  

1 варіант Всі вежі є відносно невисокими та  майже однаковими. Вочевидь,  

ці питання не викликають теоретичних чи практичних труднощів. Тому 

кафедра окреслить  інші напрямки  для дослідження, вивчення  та 

впровадження в практику. 

2 варіант Як бачимо, три вежі є відносно однакові, а ось питанню … слід 

приділити детальнішу увагу, що і буде одним із напрямків роботи нашої 

кафедри в майбутньому. 

 

Що таке професійний стандарт? 

 Професійний стандарт – це затверджені вимоги до кваліфікації 

працівників, їх компетентності, які є (слугують) основою для формування 

професійних кваліфікацій. 

 Професійний стандарт ,,Вчитель початкових класів закладу загальної 

середньої освіти» - це перший професійний стандарт в Україні, затверджений 



на національному рівні наказом Міністерства соціальної політики України 

від 10.08.2018 № 1143. 

 У профстандарті чітко визначена мета професійної діяльності педагога; 

особливості роботи вчителя початкових класів; організація навчально – 

пізнавальної діяльності учнів початкових класів; нормативно – правова база, 

що регулює професійну діяльність; назви типових посад; місце професії; 

умови праці; умови допуску до роботи; визначено конкретний перелік та 

опис трудових функцій вчителя початкових класів . 

 Саме трудові функції, а їх є 8 і позначена кожна буквою, ми більш 

детальніше розглянемо.  

Трудова функція А 

«Планування і здійснення освітнього процесу» 

Трудова функція Б 

«Забезпечення і підтримка навчання, виховання, розвитку учнів в освітньому 

середовищі та родині» 

Трудова функція Б 

«Забезпечення і підтримка навчання, виховання, розвитку учнів в освітньому 

середовищі та родині» 

Трудова функція В 

«Створення освітнього середовища» 

Трудова функція Г 

«Рефлексія та професійний саморозвиток» 

Трудова функція Д 

«Проведення педагогічних досліджень» 

Трудова функція Є 

«Надання методичної допомоги колегам з питань навчання, розвитку, 

виховання й соціалізація учнів початкових класів закладу загальної середньої 

освіти» 

Трудова функція Ж 

       «Узагальнення власного педагогічного досвіду та його презентація 

педагогічній спільноті» 

Трудова функція З 

«Оцінювання результатів роботи вчителів початкових класів закладу 

загальної  середньої  освіти» 

 Належне підтвердження компетентностей, необхідне для трудових 

функцій, - здійснює атестаційна комісія відповідного рівня.  

Робота в групах 
 

 

 

 



7. Про інтегроване навчання як засіб гармонійного розвитку дитини 

(доповідач Шквородюк Л.В., учитель початкових класів). 

 

У пункті 24 Державного стандарту початкової освіти, затвердженого 

21.02.2018р. сказано: «На підставі базового навчального плану може 

здійснюватися повна або часткова інтеграція різних освітніх галузей, що 

відображається в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу 

загальної середньої освіти. У процесі інтеграції кількість навчальних годин, 

передбачених на вивчення кожної освітньої галузі, перерозподіляється 

таким чином, що їх сумарне значення не зменшується. Зміст природничої, 

соціальної і здоров’язбережувальної, громадянської та історичної, 

технологічної, інформатичноїосвітнії галузей інтегрується в різній 

комбінації їх компонентів, утворюючи інтегровані предмети, перелік і назви 

яких зазначаються в типових освітніх програмах, освітній програмі закладу 

загальної середньої освіти.» 

Інтегрована освіта реалізує органічну цілісність освітнього процесу: 

змість, принципи, методи, форми навчання, а також усі компоненти цілісної 

діяльності: планування, практичну діяльність, самоконтроль, корекцію, 

системність в комбінуванні елементів різних концепцій та напрямків. 

У чому ж полягає суть інтеграції в навчанні? Поняття «інтеграція» 

може приймати два значення: по-перше, це створення у школяра цілісного 

уявлення про навколишній світ (тут інтеграція розглядається як мета 

навчання); по-друге, це знаходження спільної платформи зближення 

предметних знань (тут інтеграція – засіб навчання). 

Розглянемо рівні інтеграції змісту навчання: 

 мінімальний рівень інтеграції змісту – це рівень традиційних 

міжпредметних зв’язків фрагментарного характеру, так і 

значного взаємопроникнення різноякісних систем утримання; 

 високій рівень інтеграції визначається органічним злиттям, 

глибиною взаємопроникнення різноманітних і досить великих 

масивів змісту. 

Крім рівнів інтеграції, в педагогіці виділяються її види: горизонтальне 

і вертикальне інтегрування. Під горизонтальним інтегруванням розуміють 

розповсюджений спосіб об’єднання подібного змісту ряду предметів. 

Горизонтальні міжпредметні зв’язки здійснюються тоді, коли інтегровані 

предмети вивчаються відірвано у часі (наприклад, впродовж тижня). Під 

вертикальним інтегруванням розуміють об’єднання матеріалу, який 

повторюється на різних уроках, об’єднання на різному рівні складності, 



об’єднання з певної теми. Вертикальний зв’язок спостерігається, якщо 

інтегровані предмети вивчаються в близьких часових межах (впродовж 

одного уроку, одного дня). 

Структура інтегрованого уроку відрізняється від звичайного 

наступними особливостями: граничною чіткістю, компактністю, стислістю 

навчального матеріалу; логічною взаємообумовленістю, взаємопов’язаністю 

матеріалу; великою інформативною ємкістю навчального матеріалу, 

використовуваного на уроці. 

Вимоги до проведення інтегрованих уроків: 

1. Використання нових досягнень науки, передової педагогічної 

практики, побудови уроків на основі закономірностей освітнього 

процесу. 

2. Інформація на уроці в оптимальному співвідношенні всіх 

дидактичних принципів і правил. 

3. Забезпечення належних умов для продуктивної пізнавальної 

діяльності учнів з урахуванням їх інтересів, здібностей і потреб. 

4. Зв’язок з раніше засвоєними знаннями і вміннями, опора на 

досягнутий рівень розвитку учнів. 

5. Мотивація і активізація розвитку всіх сфер особистості. 

6. Логічність і емоційність всіх етапів освітньої діяльності. 

7. Ефективність використання педагогічних засобів. 

8. Зв’язок з життям, особистим досвідом учнів. 

9. Формування практично необхідних знань, умінь, навичок, 

раціональних прийомів мислення і діяльності. 

10. Формування вміння вчитися, потреби постійно поповнювати 

об’єм знань. 

11. Ретельна діяльність, прогнозування, проектування і планування 

кожного уроку. 

Розрізняють різні типи інтегрованих уроків. 

Урок засвоєння нових знань, на якому раціонально використовують 

самостійну роботу дітей з науково-популярною, довідковою літературою. 

Формами проведення уроку можуть бути семінари, бесіди, конференції. 

Урок застосування знань на практиці, коли школярі включаються в 

дослідницьку діяльність під час екскурсій, подорожей, дидактичних ігор. У 

дітей формується власний світогляд під час рольових та ділових ігор, 

практикумів, захистів проектів. 



Урок повторення, систематизації та узагальнення знань, закріплення 

умінь, який сприяє найбільшій інтеграції та реалізації міжпредметних 

зв’язків. Учні із задоволенням включаються в навчальний процес під час 

конкурсів, вікторин, театралізованих уроків. 

Головне завдання вчителя під час підготовки до інтегрованих уроків – 

визначення мети. 

Першим етапом даної роботи є: 

 вивчення та узгодження навчальних програм з предметів; 

 розгляд інтегрувального змісту взаємопов’язаних тем; 

 вибір теми та мети уроку. 

На другому етапі вчителю потрібно: 

 вибрати форму проведення уроку; 

 скласти план уроку;  

 визначити методи контролю; 

 регламентувати навчальний час. 

На третьому етапі підготовки до інтегрованого уроку звернути 

особливу увагу на організацію уроку (розташування обладнання, 

роздатковий матеріал, форми організації практичної роботи). 

Результати інтеграції: 

1. Знання набувають якості, системності. 

2. Уміння стають узагальненими, сприяють комплексному 

засвоєнню знань, їх синтезу, перенесенню ідей і методів з однієї 

науки в іншу, що лежить в основі творчого підходу до наукової, 

художньої діяльності людини в сучасних умовах. 

3. Посилюється світоглядна спрямованість пізнавальних інтересів 

учнів. 

4. Ефективніше формуються переконання і досягається всебічний 

розвиток особистості. 

5. Сприяє оптимізації, інтенсифікації навчальної і педагогічної 

діяльності. 

 

 

 

 

 

 



8.Про організацію дозвілля дітей у ГПД (доповідач Сидоркевич Г.М., 

учитель початкових класів). 

Група продовженого дня є однією із форм виховання дітей і допомагає 

організувати найсприятливіші умови для їхнього відпочинку, навчання і 

виховання, поєднання навчально-виховної роботи на уроках і в позаурочний 

час. Вона забезпечує, враховуючи вікові особливості, їхній розумовий, 

мораль ний, естетичний, фізичний, духовний розвиток, створює умови для 

організації продуктивної праці, відкриває можливості все бічного виявлення і 

розвитку індивідуальних, здібностей, запи тів та інтересів дітей. 

Успішна робота продовженого дня залежить не тільки від того, 

наскільки цілеспрямовано спланована робота, але й на скільки правильно 

організований у ній режим. Від раціонально го, з точки зору педагогічної і 

гігієнічної побудови, режиму за лежить підвищення успішності, збереження 

достатньої праце здатності і попередження втомлюваності учнів. Дотримання 

упродовж тривалого часу правильного режиму сприяє зміц ненню здоров'я, 

створює життєрадісний настрій і підвищує працездатність школярів. 

Неухильне дотримання режиму ви ховує в учнів такі цінні якості як 

дисциплінованість, акуратність, організованість. 

Із давніх-давен в Україні будь-які зібрання дітей супроводжувалися 

ігровою діяльністю. Змагалися у стрільбі з луків, метанні сніжок, катанні на 

санчатах, лижах, ковзанах тощо. Завдяки засобам народної гри маленьку 

людину відволікали від повсякденного життя, а це давало можливість 

розвіяти сумніви та повірити у власні сили. Через гру дитина могла 

позитивно розкрити свій внутрішній потенціал, ігрові вправи активізували 

рухливість, розвивали процеси мислення, викликали позитивні емоції. 

Про гру сказано чимало добрих слів. її називають і джерелом радості, і 

«королевою» дитинства. Обидва твердження правильні, адже гра для дитини 

— це життя з усіма його радощами, тривогами, перемогами та прикрощами. 

Гра — природний для дитини вид діяльності. 

У період переходу від гри до умов навчальної діяльності в житті 

дитини настає переломний момент. Адже вона не лише йде з дитячого садка 

до школи, а набуває обов'язку — вчитися. 

 Гра стає школою соціальних взаємин для кожної дитини. У грі вона 

знайомиться з великим діапазоном людських почуттів і взаємин, учиться 

розрізняти добро і зло. Завдяки грі в дитини формується здатність виявляти 

особливості, визначати, як вони сприймаються іншими, з'являється потреба 

формувати свою поведінку з урахуванням можливої реакції. 



У дитячі роки гра стає основним видом діяльності людини. За її 

допомогою діти пізнають світ. Без гри їм живеться нудно й нецікаво. 

Буденність життя може викликати навіть захворювання. У грі діти та 

підлітки тренують свою силу і спритність, у них виникає бажання 

фантазувати, відкривати таємниці, вони прагнуть до прекрасного. За умов 

розумного, керівництва гра може стати незамінним помічником педагога. 

Гра дарує щохвилинну радість, задовольняє актуальні потреби, а ще — 

спрямована в майбутнє, адже під час гри в дітей формуються та 

закріплюються властивості, вміння, здібності, потрібні для виконання 

соціальних, професійних і творчих функцій у майбутньому. Гра — це школа 

спілкування. Скрізь, де є гра, панує здоров'я та радість. 

 У процесі гри в учнів виробляється звичка зосереджуватися, 

самостійно думати, розвивати увагу. Захопившись грою, діти не помічають, 

що навчаються. До активної діяльності залучаються навіть найпасивніші 

учні. Коли вихователь на занятті використовує елементи гри, в класі 

створюється доброзичлива атмосфера, з'являється бадьорий настрій, 

з'являється бажання вчитися. Плануючи заняття, вихователь повинен 

охопити всіх учнів, дібрати ігри, що стали б цікавими і зрозумілими для 

кожного. Гра - це своєрідна школа підготовки до праці. 

Саме під час ігор відбувається невимушене спілкування дитини з 

колективом класу, виникає взаєморозуміння між вихователем і учнем. 

Гра належить до традиційних методів навчання і виховання молодших 

школярів. Цінність цього методу полягає в тому, що в ігровій діяльності 

освітня, розвивальна й виховна функція перебувають у тісному взаємозв'язку. 

Чому гра так подобається дітям? Тому, що вона дарує радість і 

захоплення, адже сам процес гри сповнений несподіванок, а результат — 

таємниця. 

 Ігрова діяльність на заняттях групи продовженого дня відбувається 

ефективно і дає бажані результати, якщо нею керувати і забезпечувати 

виконання таких вимог: 

1. Кожний учень повинен засвоїти правила гри, чітко усвідомити мету 

та кінцевий результат, послідовність дій, мати потрібний обсяг знань для 

участі в ній. 

2. Кожного учня треба забезпечити дидактичними матеріалами. 

3. Складну гру слід проводити поетапно, поки діти не засвоять окремих 

дій, а далі можна пропонувати всю гру й різні її варіанти. 

4. Дії учнів слід контролювати, своєчасно виправляти, спрямовувати, 

оцінювати, не принижуючи гідності дитини (образливі порівняння, оцінки за 

поразку у грі, глузування тощо). 



Рухлива активність молодших школярів займає половину часу, 

протягом якого вона перебуває у групі продовженого дня. Вона здійснюється 

під час спортивних годин, прогулянок, фізкультхвилинок і пауз. 

У групі продовженого дня організовуються різні види ігрової 

діяльності: 

 настільні ігри; 

 рухливі ігри; 

 ігри з використанням сучасних комп'ютерних технологій. 

Вихователь здійснює їхній підбір відповідно до режиму перебування 

дитини в групі продовженого дня. 

Робота вихователя розпочинається з прийому дітей та консультування з 

класними керівниками щодо стану здоров'я школярів, які перебуватимуть у 

групі, відмічання відсутніх учнів, з'ясування причин їхньої відсутності, 

ознайомлення зі змістом домашніх завдань. 

У цей час діти, які прийшли в групу, мають можливість пограти в 

настільні ігри: шашки, лото, пазли; розв'язати кросворди; вирішити завдання 

на розвиток уваги, розширення світогляду дитини. 

Наступним етапом у роботі групи буде активний відпочинок на 

свіжому повітрі, що передбачає: 

- спортивну годину; 

- пішохідну екскурсію околицями рідного міста; 

- цільові екскурсії до водойми, музею, парку тощо. 

У групі продовженого дня передбачається вільний час, розрахований 

на самостійний вибір дитиною діяльності відповідно до її схильностей та 

побажань. 

Діяльність дітей за інтересами у вільний час — індивідуальна чи 

колективна — підвищує їхнє емоційне налаштування. 

Український народ має чимало національних свят, розваг та ігор. Вони 

містять багатий матеріал для формування особистості сучасного школяра, 

несуть певне інформаційне навантаження, сприяють вихованню таких 

почуттів, як любов до батьків, повага до старших, працелюбність. 

Надзвичайно діти люблять гру «Квач», під час якої гравці вільно 

бігають по майданчику, призначивши одного учасника ведучим. Він доганяє 

гравців, щоб когось «поквачити». Той, кого «поквачили», стає ведучим. 

Часто для проведення гри, особливо рухливої, доводиться обирати 

ведучого чи капітана. Він може бути обраний за допомогою: 

          Лічилки 

Тікав заєць через міст, 

Довгі вуха, куций хвіст. 



А ти далі не тікай, 

Рахувати починай. 

Раз, два, три — вийди ти! 

Котилася торба 

З високого горба, 

А в цій торбі — 

Хліб, паляниця. 

Кому доведеться — 

Тому і жмуриться. 

 Вибору ведучого за згодою гравців. 

 Голосів гравців. 

 Результатів проведеної раніше гри (капітаном стає учень, який 

виграв попередню гру — став прудкішим, кмітливішим, 

уважнішим). 

Кожен зі способів вибору ведучого має свої переваги і недоліки, тому в 

навчально-виховному процесі їх варто чергувати. 

 У сніжну пору для організації розваг використовую санки, лижі. Для 

малюнків на снігу — пляшки з розведеними акварельними фарбами. 

Із задоволенням діти беруть участь у грі «Я — скульптор», під час якої 

створюють казкове містечко «Тут живуть герої казок», ліплять сніговика, 

фортеці. 

 Обов'язковими в дотриманні режиму групи є виховні заходи. Тему 

заходу (по можливості) узгоджую з перспективним плануванням виховної 

роботи школи та тематикою календарного планування. Наприклад, під час 

проведення шкільного конкурсу на виготовлення годівнички для зимуючих 

птахів, провела інтегроване заняття з теми «Птахи України». На меті мала 

розширювати знання дітей про зимуючих і перелітних птахів України; 

викликати бажання турбуватися про пернатих. Діти розв'язували ребуси, 

кросворди, відгадували та складали загадки про птахів, заготовляли корм для 

пернатих друзів. 

 Заздалегідь підготувавшись, учні розповіли про одного з птахів, який 

гніздиться на території України. 

 Вікторина «Пернаті друзі» 

1. Назвіть одного з перших вісників весни? (Шпак.) 

2. Чому сороку називають білобокою? 

3. Якого птаха називають «літаючим самоцвітом»? (Зимородок або 

рибалочка.) 

4. Який птах веде лік нашим рокам? (Зозуля.) 

5. Який птах має свою «кузню»? (Строкатий дятел.) 



6. Якого дятла звуть «лісовим пастушком»? (Одуд.) 

7. Якого птаха називають величним і граціозним? (Лебеді-крикуни та 

шипуни.) 

8. Який птах ховає в потаємні місця достиглі жолуді? (Сойка.) 

9. Скільки видів жайворонків живе в Україні? (9) 

10. У кого пташиний виводок налічує 8-10 пташенят? (Синиця ) 

11. Якого птаха називають міським і сільським? (Ластівка.) 

12. Який птах не зробить жодного кроку за рік? (Горобець.) 

 Коли учні на уроці «Я і Україна» вивчали тему «Сторони горизонту та 

орієнтування на місцевості», у групі вивчений матеріал закріпили під час гри 

«Міні-Геокешинг». 

 У житті молодшого школяра гра відіграє важливе значення. Адже під 

час гри в дітей, крім фізичних (спритність, влучність, вправність), 

формуються такі якості, як дружелюбність, колективізм, чесність та 

дисциплінованість. Спостерігаючи за життям дорослих, вони намагаються 

наслідувати їх під час ігрової діяльності. Адже кожна гра передбачає робочі 

зусилля або розумове навантаження, здійснюючи яке дитина набуває певних 

навичок і вмінь, здобуває знання. 
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9.Про педагогіку партнерства в контексті Нової української школи 

(доповідач Лапчук В. Б., учитель початкових класів). 

«Час і батькам, і вчителям глибоко 

усвідомити, що ні школа без сім'ї, ані сім'я 

без школи не зможуть справитися з 

найтоншими, найактуальнішими завданнями 

становлення людини» 

Василь Сухомлинський 

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що являє собою систему 

методів і прийомів виховання і навчання на засадах гуманізму та творчого 

підходу до розвитку особистості. Серед авторів: В. О. Сухомлинський, Ш. А. 

Амонашвілі, І. П. Волков, І. П. Іванов, А. С. Макаренко, В. А. Караковський, 

С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов та інші.  

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія та співпраця 

між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та вчителі, об’єднані спільними 

цілями та прагненнями, є добровільними й зацікавленими спільниками, 

рівноправними учасниками освітнього процесу, відповідальними за 

результат. Учитель має бути другом, а родина – залучена до побудови 

освітньої траєкторії дитини. Педагогіка партнерства визначає істинно 

демократичний спосіб співпраці педагога і дитини, який не відкидає різниці в 

їхньому життєвому досвіді, знаннях, але передбачає безумовну рівність у 

праві на повагу, довіру, доброзичливе ставлення і взаємну вимогливість. 

Партнерство передбачає :  

• постійний двосторонній зворотний зв’язок між учасниками 

співробітництва,  

• чітке розмежування сфер відповідальності, 

 • визнання батьків активними учасниками, а не об’єктами педагогічної 

системи, 

 • цінування компетентності батьків, їхньої ініціативи, заохочення 

досягнень й особистого внеску кожного з них у виховну діяльність школи,  



• попередження міжособистісної напруги, конфліктності, 

протистояння,  

• побудова співробітництва на оперативному обміні інформацією,  

• узгодження очікувань і механізмів їх реалізації.  

Показники готовності батьків до взаємодії: 

• позитивне ставлення до педагогічного колективу та своєї участі в 

життєдіяльності школи;  

• бажання відвідувати обов'язкові заходи для батьків;  

• зацікавленість у справах дітей, класу, школи;  

• здатність здійснювати конструктивне спілкування і взаємодію з 

педагогами і адміністрацією школи;  

• бачення свого місця і ролі у взаємодії зі школою.  

Засади педагогіки партнерства без перебільшення є основоположними 

для взаємин батьків та вчителя. Адже саме поведінка дорослих, їхні слова та 

вчинки є для дітей прикладом для наслідування. Вони впливають на 

світогляд школярів, на сприйняття ними своєї суспільної ролі, на уявлення 

про значення навчання у нашому житті. 

Завдяки такому підходу батьки можуть повною мірою включитися до 

навчального процесу. Це дозволить визначити спільне бачення траєкторії 

розвитку дитини, чітко усвідомити права та обов’язки одне одного, 

мінімізувати загрозу виникнення непорозумінь. Партнерські взаємини між 

учителем та батьками дають можливість оперативно реагувати на актуальні 

виклики та проблеми, а саме відстежувати зміни у поведінці дитини, краще 

розуміти її вподобання та життєві орієнтири. 

Рівноправність взаємин між педагогом та родиною учня дозволяє 

зменшити ризик виникнення конфліктних ситуацій. А якщо суперечності все 

ж виникнуть, їх завжди можна розв’язати конструктивно, знайшовши 

компромісне рішення. Така модель взаємодії дорослих неодмінно стане 

взірцем для школярів. Саме завдяки педагогіці партнерства такі поняття, як 
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толерантність, співчуття та свобода вибору можуть стати основоположними 

для нашого суспільства. 

Ефективні форми налагодження партнерських взаємин 

Створення освітнього середовища, яке засноване на принципах 

педагогіки партнерства, – справа не надто складна. Але вона потребує чіткої 

та цілеспрямованої взаємодії всіх учасників навчального процесу, а також 

усвідомлення ними важливості досягнення спільної мети. Пропонуємо 

пригадати кілька дієвих форм налагодження партнерських взаємин учителя з 

батьками. 

Навчальний тренінг – це форма активної взаємодії педагога та батьків, 

завдяки якій учасники отримують нові корисні знання та формують 

позитивний досвід вирішення нагальних проблем. Він ґрунтується на 

постійній взаємодії учасників задля пошуку відповідей на важливі запитання. 

Крім того, тренінги базуються на принципах рівноправності та партнерства, 

що дозволяє краще розвивати педагогічні можливості батьків. 

Педагогічний практикум – це спосіб розвитку педагогічного мислення 

у батьків, під час якого можна ознайомитися з найбільш ефективними 

стратегіями розв’язання навчальних та педагогічних ситуацій. Наприклад, 

учасники мають змоделювати конфліктну ситуацію (яка може відбутися у 

реальному житті) та знайти способи її вирішення. Водночас кожен учасник 

має висловити власне бачення суті проблеми. 

Круглий стіл – обговорення, яке проводиться з метою обміну думками 

задля вирішення конкретних проблем. Завдяки таким зустрічам можна краще 

зрозуміти позиції одне одного, детально розглянути нагальні проблеми, 

висловити власні зауваження та аргументи. 

Ділова гра – форма спільної роботи вчителя та батьків, коли учасники, 

виконуючи певні ролі, спільно знаходять оптимальні варіанти вирішення 

проблемної ситуації. Вона може бути організована у змагальній формі, але не 

має створювати атмосферу протистояння. Такі ігри формують позитивний 

досвід вирішення реальних проблем у різних ситуаціях. 
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Дискусія – традиційна, але дієва форма взаємодії з батьками, коли всі 

учасники активно висловлюють свою позицію щодо проблемного питання, 

аргументовано її відстоюють, конструктивно критикують думки колег та 

спільними зусиллями знаходять компромісні варіанти вирішення питань. Під 

час таких обговорень усі присутні можуть знайти спільну мову. 

Індивідуальні зустрічі дозволяють обговорити важливі питання, які 

стосуються життя та навчання кожної дитини. Це дає можливість предметно 

вивчити успішність учня, оцінити його успіхи та визначити проблемні точки 

у навчальному процесі. 

 

Для того, щоб найкраще підготувати себе до моделі партнерства у 

школі, варто: 

1. Прийняти факт, що зміна мислення відбуваються повільно – воно 

подібне на айсберг, занурений у глибини історії. Отже слід набратися 

терпіння, намагаючись побудувати партнерські стосунки з іншими батьками, 

з адміністрацією школи, зрештою – шукаючи спільну мову із власною 

дитиною. 

2. Поставити собі запитання, який спосіб мислення найбільш 

адаптивний для цих умов; знайти носіїв такого мислення зростання. 

Приміряти на себе ці моделі. 

3. Розвивати уяву і креативність. І батькам, і педагогам можна 

рекомендувати таку просту вправу: 

Перед тим, як зробити дитині зауваження, дати завдання, чи 

виставити оцінку, уявіть що за один момент минуло 10, 15, 20 років. Хто 

тепер перед вами? Людина, яка тепер дивиться на вас, може поглянути з 

висоти як свого зросту, так і досвіду. 

Перед вами ті, хто буде створювати і розвивати технології, що 

визначатимуть ваше життя, закони, за яким вам жити, культурний та 

інформаційний контент, який спонукатиме думати і відчувати в певному 
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ключі. Ви ж сподіваєтеся, що всі ці продукти і сервіси враховуватимуть 

ваші потреби? Тоді варто дати їм приклад розуміння потреб іншого. 

4. Освоювати навички перемовин і вчитися не лише аргументувати 

власну позицію, але й слухати інших. 

5. Підтримувати власний ресурсний стан і почуття гумору 

6. Укладати Меморандум про співпрацю між батьками, вчителями, 

адміністрацією і учнями, який розробила ГО “Смарт освіта”. 
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Кравчук Н.М., практичний психолог 

10. Про вимушену ізоляцію. Що  отримали і чого недоотримали учні та 

вчителі   під час  вимушеної ізоляції ? 

Дистанційне навчання, запроваджене через карантин, показало 

прогалини в системі української освіти. Вчителі не мають навичок 

проведення онлайн –уроків, а діти – мотивації до продовження навчання. На 

карантині діти  часто відчувають напругу через боязнь припуститися 

помилки та тиску з боку вчителя і батьків, відзначають надмірне 

навантаження, нестачу спілкування з учителями та ровесниками. А дехто 

взагалі не сприймає дистанційне навчання, розцінюючи карантин як 

додаткові канікули. 

Найскладніша ситуація у сім’ях, де діти навчаються у 1-7 класах. Якщо 

раніше відповідальність за уроки була на дитині, то тепер багато чого лягло 

на плечі батьків. Пояснити нову тему, допомогти знайти завдання і його 

рішення, перевірити помилки, сфотографувати і відправити вчителю. Все це 

роблять батьки, а не діти. І, відповідно, їм учитель пише свої запитання, 

рекомендації, похвалу чи критику. Батьки починають стратися та 

хвилюватися за результат і докладають при цьому чимало зусиль. Але 

результат залежить не від них, а від дитини. Тому уроки виконуються цілий 

день, батьків  аж трясе: хто кричить, хто дістає ремінь і читає лекції: «Як ти 

можеш, де твоя совість, пошкодуй маму». А що відбувається з дитиною? 

Вона і раніше недостатньо розуміла, навіщо їй школа. Так склались 

обставини, що почалися канікули – довготривалі, без подорожей та пригод, 

але все ж таки – свобода, а тут мама з цими завданнями...  Учень, звичайно, 

знає, що мама не сама їх вигадала, але людина, яка щось вимагає – мама. 

Дитина чинить супротив, тягне час, є неуважною,має безліч несуттєвих 

запитань, працює з примусу та  з будь –якого приводу потребує допомоги 

мами.  А насправді чекає поки мамі це все набридне і вона відстане  з тими 

уроками. 

Під час карантину дистанційна освіта була вимушеним вибором учнів. Все 

відбулося різко, стресово, тому плюсів звичайно менше та все ж таки вони є. 

1. Можливість спланувати  свій день, вирішувати, що і коли вони 

опрацьовують, скільки часу готові виокремити на той чи інший 

предмет, а не відсиджуватися на уроках для «галочки» 

2.   Можливість працювати і навчатись у своєму темпі. Є діти, яким 

потрібно більше часу, а якщо перед ними відеоурок чи запис у zoom, то 

вони можуть зупинити і прослухати інформацію  стільки, скільки 



необхідно. Усвідомлення, що дитина може повернутися до даного 

уроку знімає тривогу. 

3. Якщо мова йде про майбутнє дистанційної освіти, то варто відзначити 

доступність. Діти з ооп, спортсмени, ті, кого батьки забирають у 

довготривалі відрядження матимуть змогу отримувати інформацію у 

повному обсязі. Вміти ефективно працювати на відстані.                          

Тому,добре розбиратися в технологіях та бути медіаграмотним – вагомі 

навички 21ст 

4. У  ситуації, що склалася учні захотіли йти до школи (мотивація). 

 

Які ж мінуси дистанційної освіти? 

1. Неготовність дітей та вчителів. Підготовка онлайн–уроків досить 

тривалий процес. На думку вчителів, потрібен рік для підготовки та 

розробки онлайн уроків. 

Насправді, цим повинна займатися команда педагогів з великим 

досвідом, які зможуть подати свої знання та акумулювати думку таким 

чином, щоб її можна було сприйняти у такому вузькому форматі. Коли 

ми спілкуємося з дітьми на традиційних уроках та використовуємо 

вербальні та невербальні засоби, то все відбувається набагато легше, 

ніж проведення дистанційних уроків. 

2. Наступний мінус – теоретизація навчання. Будь-яке навчання 

складається з трьох компонентів:  ми отримуємо знання, у нас 

формуються  уміння, а потім навички. Проблема в тому, що у 

дистанційне навчання не включається соціалізація та командна робота. 

Дитині важливо засвоїти як хард –скіллз так і софт –скіллз  (м’які 

навички– весь світ говорить про те, що найважливіше оволодіння                    

(м’якими навичками)). Завдяки  цим  навичкам тебе візьмуть на роботу, 

бо ти гнучкий, можеш взаємодіяти та навчатись. У дітей вони 

формуються внаслідок спілкування з однолітками. Тобто  сучасна 

школа взмозі розвивати у учнів те, що їй не дасть жоден інтернет –

ресурс: комунікацію, здатність роботи  в команді, емоційний інтелект, 

лідерство, критичне мислення. 

3. Також у цей період проявились діти, яких виховують батьки з досить 

ліберальними поглядами. Фактично дитина у даних батьків виконує 

роль дорослого, а батьки – діти, які дозволяють собою керувати. 

Мудрий добрий контроль потрібен, тому, коли вчителі  почали навчати 

дистанційно, то ці учні виявились  поза навчальним процесом та просто 

сиділи в телефонах, іграх, тому що у них не натренована навичка 

відповідальності і розуміння: я це виконую, тому що обираю 

отримувати знання. 



4. Під час карантину у значного відсотка дітей не було доступу до  

сучасних технологій і  батьків, котрі підтримували  та мотивували. 

Навіть, якщо у сім’ї є один ноутбук, він не врятує ситуацію, коли 

одночасно дистанційно працюють батьки та навчаються діти. А якщо 

дітей кілька…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Про інклюзивне навчання: рівні можливості для 

кожного (доповідач Мартинюк Л.І., учителька початкових класів) 

Сьогодні в Україні дуже важливою є проблема  освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. Тому більш широкого розвитку 

набуває й інклюзивна освіта, яка передбачає, що діти з особливими 

освітніми потребами відвідують звичайний дошкільний заклад, школу, 

навчаються і виховуються разом зі своїми ровесниками. Стратегічна мета 

навчання і виховання осіб з особливими потребами - повноцінна 

інтеграція в суспільство, їхня спроможність на рівні із здоровими 

однолітками нести соціальні навантаження, сприймати естетичні цінності 

суспільства, опановувати морально-етичні норми людських взаємин. 

Поширення в Україні процесу інклюзивного навчання дітей з 

обмеженими можливостями фізичного або психічного здоров’я є не лише 

відображенням часу, але й представляє собою ще один крок до 

забезпечення повної реалізації прав дітей з особливими потребами на 

якісну освіту. Психолого-педагогічна, корекційно-розвиткова та інша 

допомога особам з особливими освітніми потребами в системі освіти 

надається у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з 

урахуванням їхніх потреб, визначених в індивідуальній програмі 

розвитку. У Новій українській школі заохочується інклюзивна освіта. 

Концепція інклюзивної освіти відображає одну з головних демократичних 

ідей – усі діти є цінними й активними членами суспільства.  

Збільшення кількості народження дітей із порушеннями в розвитку не 

лише проблема українського, але глобального масштабу. Рівень 

підтримки, гуманізм та терпимість у ставленні до дітей з особливими 

потребами, можливість надати їм доступну та якісну освіту - показники 

ступеня розвитку суспільства, в якому вони живуть. Реалізація прав на 

освіту дітей з обмеженими можливостями здоров'я розглядається як одне 

з найважливіших завдань державної політики в галузі освіти.  



В основу інклюзивної освіти покладена  ідеологія, яка виключає будь-

яку дискримінацію дітей, яка забезпечує однакове ставлення до всіх 

людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими потребами. 

Навчання дітей з особливими потребами ґрунтується на принципах 

виваженої педагогіки, дієвість яких підтверджується і від використання 

якої виграють усі діти. Аналіз праць В. О. Сухомлинського свідчить про 

те, що майже в усіх своїх роботах учений звертав особливу увагу на 

необхідність використання принципу індивідуального підходу в роботі з 

дітьми з особливими потребами. «Конкретна наша робота, - зазначав 

дослідник, - полягає у визначенні причин біди в кожному окремому 

випадку, необхідності знайти кожній дитині посильну розумову працю, 

доступні для неї шляхи подолання труднощів, захопити її цікавою 

роботою, завдяки якій вона могла б розвиватись інтелектуально». 

Інклюзія - процес збільшення ступеня участі всіх громадян в соціумі, і 

насамперед, що мають труднощі у фізичному розвитку. Він припускає 

розробку і застосування таких конкретних рішень, які зможуть дозволити 

кожній людині рівноправно брати участь в академічному і суспільному 

житті. При інклюзії всі зацікавлені сторони повинні брати активну участь 

для отримання бажаного результату. Інклюзія - це процес реального 

включення дітей з особливостями психофізичного розвитку в активне 

суспільне життя і однаковою мірою необхідна для всіх членів 

суспільства. Інклюзивна освіта - це система освітніх послуг, що 

ґрунтується на принципі забезпечення основного права дітей на освіту та 

права навчатися за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з 

особливими освітніми потребами, зокрема дитини з особливостями 

психофізичного розвитку, в умовах загальноосвітнього закладу. В 

інклюзивних класах діти з особливими потребами включені в освітній 

процес. Вони осягають основи незалежного життя, засвоюють нові форми 

поведінки, спілкування, взаємодії, вчаться виявляти активність, 

ініціативу, свідомо робити вибір, досягати згоди у розв’язанні проблем, 



приймати самостійні рішення. Філософія інклюзії базується на вірі в те, 

що кожна людина з вадою має отримати освіту і житлові умови, які б 

якомога ближче відповідали нормальним. Вона передбачає істотні зміни в 

культурі, політиці та практичній діяльності шкіл. Діти з особливими 

потребами стають частиною нашого життя, вони включаються в 

загальноосвітні школи, оточення, спільноти. До них ставляться як до 

рівних і як таких, що заслуговують на повагу і сприйняття їх такими, як 

вони є. Основний принцип інклюзії: у всіх випадках, коли це можливо, 

усі діти мають навчатися разом, незважаючи на певні труднощі чи 

відмінності, які існують між ними.    Але найголовніше – дитина вчиться 

життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до 

повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення 

якості власного буття. Такі концептуальні положення є основою 

інклюзивного навчання у Новій українській школі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список педагогічних працівників  Рівненського НВК №12 

1. Андраш Тетяна Валентинівна 

2. Бабійчук Тетяна Петрівна 

3. Баша Юлія Василівна    

4. Білоконь Реґіна Володимирівна 

5. Бондарець Юлія Юріївна 

6. Бондарук Людмила Володимирівна 

7. Боровець Наталія Вікторівна  

8. Борисюк Любомира Романівна 

9. Брега Ніна Іванівна 

10. Бугайчук Ольга Олексіївна 

11.  Бурбела Тетяна Вікторівна 

12. Велетнюк Оксана  Валентинівна 

13. Венцурик Людмила Михайлівна 

14. Височанська  Тетяна Володимирівна 

15. Вітковська Оксана Павлівна 

16. Гайдук  Галина Валентинівна 

17. Галганець Ірина Вікторівна 

18. Герасимович Жанна Олександрівна 

19. Герасимович Валентин Юрійович 

20.  Горбатюк Юлія Миколаївна 

21. Гисюк Наталія Володимирівна 

22. Гойда Ольга Петрівна 

23. Городніченко Анастасія Олександрівна 

24. Грибчук  Світлана Миколаївна 

25. Грицюта Олена Анатоліївна  

26. Гуменюк Сергій  Сергійович 

27. Данилюк Ольга Олександрівна 

28. Дащинська Юлія Володимирівна 

29. Діхтяренко Тетяна Миколаївна  

30. Жагаріна Ольга Олександрівна 

31. Жежук Зінаїда Володимирівна 

32. Заброцька Світлана Віталіївна 

33. Залюбовська Валентина Леонтіївна 

34. Замлинна Тетяна Йосипівна 

35. Затірка Олена Михайлівна 

36. Іванишин Тарас Олегович 



37. Іванкова Наталія Володимирівна 

38. Іванчук Богдан Олександрович 

39. Іванюк Лариса Василівна 

40. Ігнатюк Оксана Юріївна 

41. Кадепська Галина Михайлівна 

42. Карабанова Ганна Володимирівна 

43. Карпович Світлана Миколаївна 

44. Качараба Ольга Павлівна 

 45. Кирилюк Олена Володимирівна 

46. Кішеньчук Валентина Володмирівна 

47. Климюк Олена Володимирівна 

48. Коваль Вікторія Святославівна 

49. Коваль Галина Євгенівна 

50. Ковальова Людмила Миколаївна 

51. Конончук Галина Василівна 

52. Кравчук Наталія Миколаївна 

53. Кривко Валентина Григорівна 

54. Кульчинська Мілєна Петрівна 

55.  Курилюк Наталія Володимирівна 

56. Куришко Костянтин Андрійович  

57. Лавренчук Інна Ярославівна 

58. Лагодюк Вікторія Юріївна 

59. Лапчук Віра Богданівна 

60. Оксенюк Алла Анатоліївна 

61. Мазурок Ганна Петрівна 

62.  Марковська Наталія Володимирівна 

63. Мануйлик Марія Валеріївна 

64. Мартинюк Людмила Іванівна 

65. Марушкевич Лариса Володимирівна 

66. Марущак Любов Іванівна 

67. Мельничук Ольга Павлівна 

68. Місюра Олександра Сергіївна 

69. Мороз Ольга Миколаївна 

70. Мосійчук Галина Анатоліївна 

71. Мотузко Ольга Василівна 

72. Мусійчук Олена Олександрівна 

73. Невелічук Лариса Петрівна 

74. Ніколайчук Оксана Іванівна 

75. Остапчук Тетяна Анатоліївна 

76. Павлішин Наталія Олександрівна 

77.  Пасічник Дарина Миколаївна 

78. Пасюта Тетяна Ярославівна 

79.  Писарчук Надія Миколаївна 



 

 

 

 

80. Полоненко    Олена Юріївна 

81. Попова Тетяна Йосипівна 

82. Примачок Валентина Василівна 

83. Прокопець Едуард Володимирович 

84. Прокопець Людмила Ярославівна 

85. Прончук  Марія Василівна 

86.  Рачек Тетяна Миколаївна 

87. Ревуцька Світлана Анатоліївна 

88. Савенко Наталія Іванівна 

89. Савсуненко Тетяна Вікторівна 

90. Самолюк Наталія Василівна 

91. Семенюк Вікторія Петрівна 

92. Середюк Ольга Володимирівна 

93. Сидоркевич Галина Миколаївна 

94. Сидорук Галина Василівна 

95. Симонович Галина Олексіївна 

96. Скрипнюк Наталія Миколаївна 

97. Скульська Надія Іванівна 

98. Слободянюк Ірина Олександрівна 

99. Солтис Тетяна Степанівна 

100. Сорока Ірина Володимирівна 

101. Степаненко Ліна Пилипівна 

102. Стрельбицька Валентина Володимирівна 

103. Талащук Тетяна Миколаївна 

104. Ткач Євгенія Олександрівна 

105. Ульмер Іванна Ігорівна 

106. Федорчук  Ірина Володимирівна 

107. Філюк Тетяна Олександрівна 

108. Цимбалюк Олег Петрович 

109. Чернишова Олександра Петрівна 

110. Чернова Вікторія Володимирівна 

111. Чернова Ольга Ігорівна 

112. Чибиряк Інна Михайлівна 

113. Шамрик Оксана Яківна 

114. Шквородюк Людмила Володимир. 

115. Шубер Галина Олександрівна 

116. Ядвіжук Ніна Володимирівна 

117. Ядвіжук Тамара Володимирівна 

118. Ярощук Руслана Василівна 



 

 


