
Рівненський НВК №12 
 

ПРОТОКОЛ №11 
22.03.2021  

                                                       Засідання педагогічної ради 
 

Голова — Лагодюк В.Ю. 

Секретар — Кішеньчук В.В. 

Присутні: 97 осіб (список на 3 арк. додано до протоколу) 
 

                                         Порядок денний: 

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

директор Рівненського НВК №12). 

  2.Про хід атестації у 2020-2021 н.р. (доповідач Лагодюк В.Ю., директор 

НВК №12). 

  3.Про методичні напрацювання вчителів, які атестуються (учителі, які 

атестуються). 

   4.Про творчі здобутки за міжатестаційний період(учителі, які атестуються). 

   5.Про порядок засідання атестаційної комісії (доповідач Кішеньчук В.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи). 

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

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

   7.Про узагальнення ППД (доповідач Кішеньчук В.В., заступник директора з 

навчально-виховної роботи).   

8. Про звільнення від ДПА учнів 4-х та 9-х класів  (доповідач Мотузко О.В., 

заступник директора з навчально-виховної роботи).   

 

1.СЛУХАЛИ: 

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

УХВАЛИЛИ: 

            Інформацію директора про виконання рішень попередніх педрад взяти 

до уваги. 



2.СЛУХАЛИ: 

Лагодюк В.Ю., директора НВК №12, про хід атестації у 2020-2021 н.р. 

     Вікторія Юріївна повідомила, що в 2020-2021 н.р. в Рівненському НВК 

№12 атестується 37 педагогічних працівників. Чергова атестація -33, 

позачергова - 4. На відповідність  вищій кваліфікаційній категорії та звання 

«учитель-методист» - 12 ; на  відповідність  вищій кваліфікаційній категорії 

та  присвоєння звання «учитель-методист» - 5; на відповідність  вищій 

кваліфікаційній категорії та присвоєння педагогічного звання «старший 

учитель»- 2; на присвоєння вищої кваліфікаційної категорії та присвоєння 

педагогічного звання «старший учитель»-1; на відповідність  вищій 

кваліфікаційній категорії та звання « старший учитель» - 4;  на присвоєння 

вищої кваліфікаційної категорії – 3;  на відповідність  вищій кваліфікаційній 

категорії – 1; на присвоєння І кваліфікаційної категорії -3; на присвоєння ІІ 

кваліфікаційної категорії -3; на відповідність  кваліфікаційній категорії  

«спеціаліст»– 2; на присвоєння 12 тарифного розряду – 1. 

3.СЛУХАЛИ: 

Учителів, які атестуються про методичні напрацювання, які вони 

демонстрували в презентаціях. 

 

4.СЛУХАЛИ: 

Звіти учителів, які атестуються, про творчі здобутки за міжатестаційний 

період.-Звіти додаються. 

 

5.СЛУХАЛИ: 

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

порядок засідання атестаційної комісії. 

 

Валентина Володимирівна ознайомила присутніх із графіком засідання 

атестаційної комісії. 



Графік засідання атестаційної комісії  22.03.2021р., каб. 105 

№ ПІП Час З графіком 

ознайомлен

ий/на 

1 Бугайчук Ольга Олексіївна 14.00  

2 Вітковська Оксана Павлівна 14.00  

3 Грещук Тетяна Миколаївна 14.00  

4 Замлинна Тетяна Йосипівна 14.00  

5 Кадепська Галина Михайлівна 14.00  

6 Качараба Ольга Павлівна 14.00  

7 Кульчинська Мілєна Петрівна 14.00  

8 Полоненко Олена Юріївна 14.00  

9 Самолюк Наталія Василівна 14.00  

10 Степаненко Ліна Пилипівна 14.00  

11 Федорчук Ірина Володимирівна 14.00  

12 Шамрик Оксана Яківна 14.00  

13 Велетнюк Оксана Валентинівна 14.02  

14 Венцурик Людмила Михайлівна 14.04  

15 Гойда Ольга Петрівна 14.06  

16 Примачок Валентина Василівна 14.08  

17 Скрипнюк Наталія Миколаївна 14.10  

18 Чернова Вікторія Володимирівна 14.12  

19 Іванюк Лариса Василівна 14.14  

20 Мартинюк Людмила Іванівна 14.16  

21 Семенюк Вікторія Петрівна 14.18  

22 Ковальова Людмила Миколаївна 14.20  

23 Прончук Марія Василівна 14.22  

24 Сидоркевич Галина Миколаївна 14.24  

25 Мороз Ольга Миколаївна 14.26  

26 Курилюк Наталія Володимирівна 14.28  

27 Баша Юлія Василівна 14.30  

28 Рачек Тетяна Миколаївна 14.32  

29 Залюбовська Валентина Леонтіївна 14.34  

30 Ігнатюк Оксана Юріївна 14.36  

31 Писарчук Надія Миколаївна 14.38  

32 Дащинська Юлія Володимирівна 14.40  

33 Іванчук Богдан Олександрович 14.42  

34 Мануйлик Марія Валеріївна 14.44  

35 Боровець Наталія Вікторівна 14.46  

36 Прокопець Людмила Ярославівна 14.48  

37 Борисюк Любомира Романівна 14.50  



6.СЛУХАЛИ: 

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

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

додається. 

Результати голосування: 

за - 97 осіб 

проти – 0 

утрималися -0                                                                  

 

УХВАЛИЛИ: 

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

                                                                                                        Постійно 

2.Членам атестаційної комісії провести засідання атестаційної комісії 

закладу. 

                                                                                                        22.03.2021р. 

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

  

        3.1.Забезпечити наявність робочої документації по атестації 

педагогічних працівників закладу. 

                                                                                                        22.03.2020р. 

       3.2.Узагальнити матеріали атестаційного процесу 2020-2021 н.р. 

                                                                                                        До 01.04.2021 р. 

4.Затвердити оцінку професійної діяльності вчителів, які атестуються. 

                                                                                                          22.03.2021р. 

5.Учителям, які атестуються дотримуватися графіка проведення засідання 

атестаційної комісії.                                                                         

7.СЛУХАЛИ: 

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

про узагальнення ППД . 



 

Результати голосування: 

за - 97 осіб 

проти – 0 

утрималися -0                                                                  

 

УХВАЛИЛИ: 

       Узагальнити передовий педагогічний досвід  учительки  англійської мови 

Бабійчук Тетяни Петрівни  з питання «Використання сучасних інтернет-

технологій на уроках іноземної мови» . 

8. СЛУХАЛИ: 

Мотузко О.В., заступника директора з навчально-виховної роботи,      

про звільнення від ДПА учнів 4-х та 9-х класів.   

Ольга Василівна повідомила, що  відповідно до наказу МОН від 03 березня 

2021 року № 273 «Про звільнення від проходження державної підсумкової 

атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної 

середньої освіти, у 2020-2021 навчальному році», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 16 березня 2021р. за № 338-35960, учнів 4-х та 

9-х класів у 2020-2021 навчальному році звільнено від державної підсумкової 

атестації.  

Результати голосування: 

за - 97 осіб 

проти – 0 

утрималися -0                                                                  

 

УХВАЛИЛИ: 

         1.Звільнити учнів 4-х та 9-х класів у 2020-2021 н.р. від державної 

підсумкової атестації. 

          

Голова педагогічної ради                                            В.Ю.Лагодюк                                                  

Секретар педради                                                        В.В.Кішеньчук 



 
4.Про творчі здобутки за міжатестаційний період (звіти вчителів, які атестуються) 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період учительки української мови та літератури 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради 

Венцурик Людмили Михайлівни 
            Венцурик Людмила Михайлівна має повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Українська мова та 

література, історія», працює вчителем української мови та літератури в Рівненському НВК № 12 з 1996 року.   Має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне рішенням 

атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У 

поточному навчальному році має педагогічне навантаження 21,5 годин на тиждень.  

      Учителька  досконало володіє сучасними методами викладання української мови та літератури,  що 

ґрунтуються на принципі особистісно орієнтованого навчання й активізації навчально-пізнавальної діяльності. Постійно 

в пошуках нових ефективних методів, форм роботи  з дітьми та батьками. Особливу увагу приділяє проблемному 

навчанню, формуванню національної свідомості та самосвідомості учнів.  Проблемно-пошуковий метод подачі нового 

матеріалу вміло реалізовує на основі  індивідуальних та групових форм роботи. 

Людмила Михайлівна успішно закінчила курси підготовки вчителів до роботи в класах, які працюють за 

Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» з  11.06.2017р. по 13.06.2017р. Із 23.03.2020р. по 

26.03.2020р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної освіти на дистанційних 

курсах за напрямом «Розвиток професійних компетентностей» (30 год), а з 22.02.2021р. по 25.02.2021р.- за напрямом 

«Педагогічна діяльність педагогічних працівників у контексті інституційного аудиту» (30 год). Пройшла підвищення 

кваліфікації за видом «вебінар» (дистанційно) на тему «Креативні ідеї створення онлайн-тестів на «Всеосвіті» та їх 

практичне застосування у навчанні» ( сертифікат №ОТ842924 від  22.10.2020 р.). 

   Венцурик Людмила Михайлівна велику  увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, які систематично 

посідають призові місця на  II  та III  етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, 

творчих конкурсів: 2016-2017 н.р.-  Талащук К. (7 –В) посіла  1  місце  на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури,  Самчук О.(11-В) – II місце, Вінюкова А.(6-В) - 2 місце  на II  етапі міської олімпіади для учнів      5-

6 класів «Крок», Кирильчук С. (6-В) -    3 місце в обласному літературному конкурсі «Перло многоцінне»; 2017-        

2018 н.р. -  Талащук К. (8-В) - 1 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури та 3 місце на 

III  етапі, Вінюкова А.(7-В) - 2  місце, Самчук О. - 2 місце на ІІ етапі; Талащук К. (8-В) - 2 місце    на    ІІ етапі  ХVІІI 

Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика, Самчук О.(11-В) - лауреат XVIII Міжнародного конкурсу ім. 

П. Яцика, Кирильчук С.(7-В) - 2 місце  в обласному літературному конкурсі «Перло многоцінне»;   2018-2019 н.р. - 

Вінюкова А. (8-В) - посіла 1 місце на ІІ етапі Всеукраїнської  олімпіади з    української мови та літератури  та 2 місце на 

ІІI етапі, Талащук К. (9-В) - 2 місце на II  етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, 1 місце - на 

III  етапі, учасниця  IV етапу,  3 місце  на II  етапі  XIX  Міжнародного конкурсу з української мови    ім. П. Яцика,         

3 місце  на II  етапі  IX Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді  ім. Т.Шевченка,  

Кавлюк І. (5-В) - 3 місце на II етапі VIII Міжнародного мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, 2 місце на         

II  етапі  міської олімпіади для учнів 5-6 класів «Крок», лауреат   II етапу XIX Міжнародного конкурсу  з української 

мови     ім. П. Яцика, Кирильчук С. (8-В) посів  1 місце  в обласному літературному конкурсі «Перло многоцінне»; 2019-      

2020 н.р. - Вінюкова А. (9-В) посіла 1 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури, 

Колодинський А. (9-В) - 2 місце, Талащук К. (10-В) - 2 місце на II етапі та 2 місце на III  етапі  Всеукраїнської олімпіади 

з української мови та літератури, Кирильчук С. (9-В) - 3 місце в обласному літературному  конкурсі «Перло 

многоцінне», Момоток А. (5-В)   та Кавлюк І. (6-В)  стали лауреатами  на ІІ етапі ХХ Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. П. Яцика; учениця 6-В класу  Кавлюк І. посіла     3 місце на II  етапі  X   Міжнародного мовно-

літературного конкурсу ім. Т. Шевченка, а Талащук К. (10-В) посіла 1 місце  на        II  етапі, 2 місце на  III етапі, 2 місце 

на  IV етапі  X  Міжнародного  мовно-літературного конкурсу  ім. Т. Шевченка; 2020-2021н.р.- Кирильчук С.(10-В) 

посів 1 місце на І етапі  та 1 місце на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН (відділення «Літературознавство, фольклористика та мистецтвознавство», секція «Українська література»). 

     Венцурик Л.М. постійно поширює свій педагогічний досвід серед колег міста та області: 2018р. - виступ 

«Форми організації навчально-виховного процесу на уроках української мови» на міському методичному брифінгу 

«Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України». Українська мова»; 2019 р. - виступ  на обласному семінарі-

практикумі «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі: від знань - до  компетентностей», виступ «Теоретико-

практичні та методичні основи навчання української мови у 5 класах» на I засіданні школи технологічної майстерності 

учасників Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України»; 2020 р. - виступ на Міжрегіональному 

семінарі  з питань реалізації  PACSH-проєктів та технологій навчання за НПП «Інтелект України» ( м.Ужгород). 

  Людмила Михайлівна – учасниця міської  творчої групи вчителів української мови та літератури  з питань 

дистанційного  та змішаного навчання.  Опублікувала  конспект уроку «Правила вживання апострофа.  Правила вимови  

та написання слів з апострофом» у каталозі «Відкритий урок: розробки, технології, досвід» (№1/2020). Розмістила  в 2020 

р. на сайті naurok.com.ua контрольну роботу з теми «Орфографічна норма». Досвід роботи      Венцурик Л.М. узагальнено 

в методичній розробці  «Організація пошуково-дослідницької діяльності як шлях розвитку творчих здібностей учнів», яка 

схвалена рішенням науково-методичної  ради РОІППО (протокол № 1 від 26.02.2021р.).  

     Займає активну громадську позицію, є членом РГО  «Просвіта» ім. Т. Шевченка, постійно бере участь у заходах 

закладу та міста. 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки української мови та 

літератури Рівненського навчально-виховного комплексу №12  

Рівненської міської ради 

Велетнюк Оксани Валентинівни 

          Велетнюк Оксана Валентинівна має  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Початкове навчання, 

українська мова й література» та працює вчителем української мови та літератури у Рівненському НВК № 12 з 

2000 року, стаж роботи 23 роки. Має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне  звання 

«старший учитель». 

        Із  04.09.2018р. по 05.12.2018р. Велетнюк О.В. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному  інституті 

післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою навчання та виконала випускну роботу 

на тему «Інтерактивне навчання як новітній підхід до організації навчального процесу в школі на уроках 

української мови та літератури».  У  серпні 2019 р. успішно закінчила курси підготовки вчителів до роботи в 

класах, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Із 22.06.2020р. по 

25.06.2020р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної освіти за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей» (30 год). 28 серпня 2020 р. навчалася за програмою «Використання 

сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку Zoom та Googl Meet, платформи Googl Сlassroom для організації 

дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного». Із 15.02.2021р. по 18.02.2021р. 

успішно завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за 

напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників у контексті інституційного аудиту» (30 год).  

           28 січня 2020р. Оксана Валентинівна провела презентаційний урок української літератури у 5 класі на тему 

«Зірка Мензатюк. Пригодницька повість «Таємниця козацької шаблі».  Фантастичне та  реальне у творі» у рамках 

міжрегіонального науково-практичного семінару для методистів, відповідальних за супровід науково-

педагогічного проєкту «Інтелект України» у Рівненській, Волинській, Хмельницькій, Львівській, Житомирській 

областях. 29 січня 2020 року  взяла участь в  обласному семінарі-практикумі методистів української мови і 

літератури, зарубіжної літератури «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі: від знань – до 

компетентностей». 

         Учителька приділяє увагу роботі з обдарованими дітьми: учениця 10-Б класу Мельник А.  посіла 3 місце на ІІ 

етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з української  мови та літератури (2017-2018н.р.); учениця  10-Б класу 

Харчук О. посіла 2 місце на ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді  ім. Т.Шевченка (2017-2018н.р.); учениця  9-В класу Талащук К. та учениця 11-Б класу Мельник А. посіли  

2 місце на ІІ етапі  Всеукраїнської учнівської олімпіади з української  мови та літератури  (2018-2019н.р.); 

учениці 9-В класу  Дем’янчук В. та Дем’янчук О. посіли 3 місце на ІІ етапі міського  конкурсу «Живи, Кобзарю, в 

пам'яті людській» (2018-2019н.р.); учениця  9-В класу Талащук К. посіла 3 місце на ІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської молоді» та 3 місце на Міжнародному  конкурсі з української 

мови ім.Петра Яцика (2018-2019н.р.); учениця  9-В класу Дем’янчук О. посіла 3 місце на Всеукраїнському 

конкурсі «Об′єднаймося ж, брати мої» у номінації «Література» (2018-2019н.р.). Оксана Валентинівна була 

членом журі міського етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. 

Т.Шевченка (2017р.) та олімпіади з української мови для учнів 5-6 класів «Крок» (2018р., 2019р.). 

Велетнюк О.В. ділиться своїм педагогічним досвідом: опублікувала на сайті освітнього проєкту «На урок» 

https://naurok.com.ua/ матеріали до  уроків української  літератури та мови: конспект уроку  української літератури 

у 5  класі на тему «Зірка Мензатюк. Пригодницька повість «Таємниця козацької шаблі».  Фантастичне та  реальне у 

творі» (сертифікат      № ДБ-2001142883, 29.07.2020р.); конспект уроку української мови у 9 класі на тему 

«Складнопідрядне речення» (сертифікат № ДБ-2001142904, 29.01.2020р.); конспект уроку української мови у 7 

класі на тему «Прислівник» (сертифікат № ДБ-2001143148,  30.01.2020р.); конспект уроку  української літератури 

у 10 класі на тему «Два світи героїв у драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня» (сертифікат № ДБ-2001143190, 

30.01.2020р.); конспект уроку української мови у 9 класі «Складнопідрядне речення, його будова, засоби зв’язку у 

ньому» (сертифікат № ДБ-2001143340, 31.01.2020р.). Подала на ярмарок  педагогічної творчості методичний 

посібник, що містить розробку циклу  уроків з української мови на основі матеріалів із життя та творчості 

Катерини Білокур для вивчення теми «Складнопідрядне речення» у 9 класі. Досвід роботи  Велетнюк О.В. 

узагальнено в методичній розробці  «Формування комунікативної компетентності на уроках української мови та 

літератури як умова успішної соціалізації здобувача освіти», яка схвалена рішенням науково-методичної  ради 

РОІППО (протокол № 1 від 26.02.2021р.). 

 Займає активну громадську позицію, є членом РГО  «Просвіта» ім. Т. Шевченка. Учасник  Міжнародних 

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

Нагороджена подякою від Центру «Розвиток КСВ» за підготовку учениці 10-Б класу Петрук А., що  перемогла у 

Всеукраїнському конкурсі есе «Моя майбутня професія: планування і розвиток» у 2018 році. 

https://naurok.com.ua/
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Примачок Валентини Василівни 

Примачок Валентина Василівна  має  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  «Українська 

мова та література», працює за фахом у Рівненському НВК № 12 з 2003 року. Примачок В.В.  має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «старший учитель», присвоєне 

рішенням атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від  03 квітня 

2018року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 21 годину на тиждень.  

Із 30.10.2017р. по  16.11.2017р. Валентина Василівна підвищила кваліфікацію у Рівненському 

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

взяла участь у конференції з теми «Формування ключових компетентностей учнів засобами ІКТ на уроках 

української мови та літератури».  Примачок В.В. успішно закінчила курси підготовки вчителів до роботи в 

класах, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» з  13.08.2019р. 

по 14.08.2019р. Із 06.07.2020р. по 09.07.2020р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

післядипломної освіти на дистанційних курсах за напрямом «Розвиток професійних компетентностей» (30 

год), а з 22.02.2021р. по 25.02.2021р. – за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників у 

контексті інституційного аудиту» (30 год). 28 серпня 2020р. пройшла навчання за 4-годинною програмою 

«Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку ZOOM та  Google Meet, платформи Google 

Classroom для організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного». 

Дистанційно підвищила кваліфікацію під час вебінару «Активізація та зосередження уваги учнів покоління Z» 

(свідоцтво № В366-1504148 від 21.10.2020). Дистанційно завершила онлайн-курс «Про дистанційний та 

змішаний формати навчання  для вчителів та керівників шкіл», що розроблений Міністерством освіти і науки 

України спільно зі студією онлайн-освіти EdEra за підтримки Швейцарії в межах швейцарсько-українського 

проєкту DECIDE («Децентралізація для розвитку демократичної освіти») та Цюрихського педагогічного 

університету (сертифікат від 19.10.2020р.). 

             Учителька велику  увагу приділяє роботі з обдарованими учнями: 2018-2019 н.р. - учениця 8-В класу  

Вінюкова А. посіла  1  місце  на ІІ етапі та 2  місце  на ІІI етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та 

літератури; учениця 8-Б класу  Войтович П. посіла 3 місце  на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури; учень 8-В класу Кирильчук С. посів 1 місце на міському огляді-конкурсі  «Поліські 

пересмішники. Рівне сміється» у номінації «Авторські літературні усмішки»; учениця  8 –Б класу  Войтович П. 

посіла 1 місце на Міжнародному конкурсі з української мови   ім. П. Яцика; 2019-2020 н.р.- учениця 9-В класу  

Вінюкова А. посіла  1  місце  на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури; учениця 9-

Б класу  Войтович П. посіла  2  місце  на ІІ етапі та 2  місце  на ІІI етапі Всеукраїнської олімпіади з української 

мови та літератури; учень 9-В класу  Колодинський А. посів  2  місце  на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури; учениця  9-Б класу  Войтович П. посіла II місце на Міжнародному конкурсі з 

української мови ім. П. Яцика; учениця  9-Б класу Войтович П. посіла 3 місце на ІІ етапі  Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді   ім. Т.Шевченка; 2020-2021 н.р. – учениця 

10-Б класу Безушко В. посіла 3 місце на загальноміському конкурсі читців-декламаторів «Нас єднає Кобзар». 

Примачок В.В. веде методичну діяльність: учасник міської  творчої групи  книголюбів «Бібліотаф», 

Міжнародних учнівських громадських читань «Я голосую за мир» у рамках співпраці з МЕГУ, координатор 

Всеукраїнської мовознавчої гри «Соняшник». Була учасником  веб-конференції «Актуальні проблеми 

організації освітнього процесу в закладі освіти у 2018-2019 н. р.». 29 січня 2020 року брала участь в обласному 

семінарі-практикумі «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі: від знань – до компетентностей». 

Досвід роботи  Примачок В.В. узагальнено в методичній розробці  «Ейдетика та мнемотехніка як засоби 

формування в покоління цифрової епохи на уроках української мови та літератури вміння вчитися», яка 

схвалена рішенням науково-методичної  ради РОІППО (протокол № 1 від 26.02.2021р.). 

  Займає активну громадську позицію, є членом РГО  «Просвіта» ім. Т. Шевченка, головою шкільного 

методичного об’єднання вчителів української мови та літератури, постійно бере участь у заходах закладу та 

міста. 

        

 

https://courses.ed-era.com/courses/course-v1:MON-DECIDE+1+2020/about
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Вітковської Оксани Павлівни 

Вітковська Оксана Павлівна має повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю  

«Українська мова та література, іноземна мова», працює вчителем української мови та літератури в 

Рівненському НВК № 12 з 1996 року. Вітковська О.П. має кваліфікаційну категорію «спеціаліст 

вищої категорії» та педагогічне звання «учитель-методист», присвоєні рішенням атестаційної 

комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У 

поточному навчальному році має педагогічне навантаження 18,5 годин на тиждень. 

  Оксана Павлівна успішно закінчила курси підготовки вчителів до роботи в класах, які 

працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» з  12.08.2018р. по 

14.08.2018р. та з 13.08.2019р. по 14.08. 2019р. 28 серпня 2020 р. навчалася за програмою 

«Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку Zoom та Googl Meet, платформи Googl 

Сlassroom для організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста 

Рівного». Із 06.07.2020р. по 09.07.2020р. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному 

інституті післядипломної освіти на дистанційних курсах за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей» (30 год), а з 08.02.2021р. по 11.02.2021р.- за напрямом «Педагогічна діяльність 

педагогічних працівників у контексті інституційного аудиту» (30 год).  

         Вітковська О.П. володіє методикою викладання   української мови та літератури, бере  

участь у роботі ШМО, у міських та обласних методичних заходах. Є членом журі міських та 

обласних конкурсів та олімпіад, МАН; є членом міської творчої групи «Бібліотаф». 

    У грудні 2018 року Оксана Павлівна взяла участь у методичному брифінгу «Науково-

педагогічний проєкт «Інтелект України»», де висвітлила питання «Важливість та методика 

проведення вправ: питання й відповіді». У лютому 2019р. була учасником І засідання школи 

технологічної майстерності  науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» з теми «Теоретико-

практичні та методичні основи навчання української мови у п’ятих проєктних класах»; у січні    

2020 року взяла участь в обласному семінарі-практикумі методистів української мови та літератури, 

зарубіжної літератури з теми «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі: від знань до 

компетентностей». Учителька бере участь у вебінарах: березень 2018р.- «Інфографіка на уроках 

зарубіжної літератури»; вересень 2019р. - «Герой літературного твору: сучасні прийоми роботи над 

образом»;  жовтень 2020р. -  «Медіаграмотність на уроках української мови».  

      Оксана Павлівна приділяє увагу роботі з обдарованими дітьми. У 2016-2017 н.р. призерами 

Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури стали Мельник Анна (9 кл.) – 

ІІ м., Свобода Максим (9 кл.)– ІІІ м., Самчук Олександра (10 кл.) – ІІ м.; у 2017-2018 н.р. –  Мельник 

Анна (10 кл.) – ІІ м., Самчук Олександра (11 кл.) – ІІ м.; у 2018-2019 н.р. – Мельник Анна (11 кл.) – 

ІІ м. У 2016-2017 н.р. Берук Олена (10 кл.) посіла ІІІ м. у VІ Міжнародному мовно-літературному  

конкурсі учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка; у 2018-2019 н.р. – Мельник Анна          

(11 кл.) стала лауреатом Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. Петра Яцика. Також 

учні беруть активну участь у Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». 

     Учителька ділиться досвідом роботи. У жовтні 2021 року розмістила матеріали   на сайті 

naurok.com.ua. Займає активну громадську позицію, є членом РГО  «Просвіта» ім. Т. Шевченка. 
      

                       
 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки української мови та 

літератури 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Шамрик Оксани Яківни 

     Шамрик Оксана Яківна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Українська мова та література», працює 

вчителем української мови та літератури в Рівненському навчально-виховному комплексі № 12 з 1993 року, має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «вчитель-методист», присвоєне   рішенням 

атестаційної комісії управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від  06.04.2016 року. У поточному році 

має педагогічне навантаження 22 години на тиждень. 

     Із 01.10.2018р. по 12.10.2018р. Оксана Яківна підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті 

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

образного мислення і сприйняття слова у спектрі інноваційних технологій», виконала курсову роботу з теми на високий 

рівень;  з 09.06.2017 р. по 13.06.2017 р. успішно закінчила курси підготовки вчителів до роботи в класах, які навчаються  за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» з предметів: «Українська мова», «Навчаємося разом»; з 11.08.2019 р. по 

14.08.2019 р. закінчила курси підготовки вчителів до роботи в класах, які навчаються за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» з предметів: «Українська література», «Основи самоменеджменту»; з 06.06.2020р. по 26.06.2020р. 

успішно завершила 30-годинний курс/ 1 ECTS-кредит підготовки тренерів для навчання вчителів української літератури 

п`ятих класів науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості базових 

компетентностей тренерів згідно з програмою курсу; із 15.02.2021р. по 18.02.2021р. успішно завершила навчання за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Педагогічна діяльність 

педагогічних працівників у контексті інституційного аудиту» (30 год). 

     Шамрик О.Я. – учасник методичного  брифінгу   «Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України» (12.12.2018р.); 

21.02.2019 р. брала участь у засіданні школи технологічної майстерності учасників Всеукраїнського науково-педагогічного 

проєкту «Інтелект України» з теми «Теоретико-методичні та практичні аспекти навчальних дисциплін у 5-ому класі»; 

29.01.2020 року взяла участь в обласному семінарі-практикумі методистів української мови та літератури, зарубіжної 

літератури з теми: «Мовно-літературна освіта в Новій українській школі: від знань - до компетентностей». 

      Учителька охоче ділиться досвідом. Неодноразово проводила презентаційні уроки для вчителів міста, області, регіону в 

рамках науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» з предметів: «Навчаємося разом», «Українська література», 

«Українська мова». Оксана Яківна 25.08.2020 – 26.08.2020р. провела курси для вчителів української літератури  області, які 

працюватимуть у п`ятих класах  науково-педагогічного проєкту «Інтелект України». 

      Шамрик Оксана Яківна подала до друку на інтернет-сайті navigator.rv.ua конспект уроку  української мови «Письмовий 

твір-опис предмета  в художньому стилі» (сертифікат № 000430 від 25.01.2016р.), на інтернет-сайті 

osvita.ua.school.lessons_summary  -  конспект уроку української літератури  «З маленького кроку починається велике життя. 

Позакласне читання. Лариса  Денисенко».  

       Оксана Яківна  у складі проєктної групи РОІППО  розробила освітню програму для вчителів, які працюватимуть за 

навчальною програмою «Українська література»  у класах, які працюють за навчально-педагогічним проєктом «Інтелект 

України»; є членкинею творчої групи вчителів, які  працюють  над укладанням підручника «Українська література.10 клас» 

для класів, що здобувають освіту  за навчально-педагогічним проєктом «Інтелект України». 

      Шамрик О.Я. неодноразово є членом журі  II   та   III етапів Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та 

літератури, Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П.Яцика. 

     Учителька приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми. Учні педагога систематично посідають призові місця у II, 

III етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури, міських та обласних учнівських конкурсах: 

2016-2017 н.р. -  Онищук К. (11-А, 2 місце, II етап Всеукраїнської олімпіади; Файфура С. (5-А, 3 місце, II етап Всеукраїнської 

олімпіади «Крок»; 2017-2018 н.р. - Прислупська Ю. (5-А, 2 місце II етап Всеукраїнської олімпіади «Крок», Хмельник С. (5-А, 

3 місце II етап Всеукраїнської олімпіади «Крок»; Файфура С. (6-А, 2 місце), Літвіненко Д. (6-А, 2 місце) – II етап 

Всеукраїнської олімпіади «Крок»;  2018-2019 н.р. – Файфура С. (7-А, 2 місце), Літвіненко Д. (7-А, 3 місце) –II етап 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури; Данильчук А. (6-А, 2 місце), Хмельник С. (6-А, 2 місце), 

Прислупська Ю. (6-А, 3 місце) – переможці II етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури «Крок»;  

2019-2020 н.р. – Файфура С. ( 8-А, 1 місце), Данильчук А. (7-А, 3 місце) - переможці II етапу Всеукраїнської олімпіади з 

української мови та літератури; Файфура С. ( 8-А, 3 місце) - III етап Всеукраїнської олімпіди з української мови та 

літератури.  

                       

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки німецької мови  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Мороз Ольги Миколаївни 

Мороз Ольга Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Мова і 

література  (німецька, англійська)та  працює вчителем німецької мови у Рівненському навчально-

виховному комплексі №12 з 2014 року,  має  першу кваліфікаційну категорію, присвоєну 

рішенням атестаційної комісії  Рівненського НВК №12 від 26 березня 2018 року. У поточному 

році має педагогічне навантаження 27 годин на тиждень.  

Із 15.06.2020р. по 18.06.2020р.  Ольга Миколаївна підвищила кваліфікацію у РОІППО на 

дистанційних курсах за програмою  підвищення кваліфікації вчителів німецької мови,  напрям 

«Розвиток професійних компетентностей» (30 год). Із 15.02.2021р. по 18.02.2021р. успішно 

завершила навчання в РОІППО за програмою підвищення кваліфікації  педагогічних працівників 

закладів освіти, напрям «Технології дистанційного навчання» (30 год).  

Мороз О.М. –  учасник семінару з підвищення кваліфікації для вчителів німецької мови та 

вчителів-предметників «Мережа сталого розвитку – CLIL у моїй школі», м. Київ, Goethe-Institut 

(24.10.2018-27.10.2018), учасник онлайн-курсу «Вчимося навчати німецької. Модуль 6. 

Навчальна програма та планування заняття», м. Рівне  (14.01.2019 – 24.03.2019), учасник 

семінару з підвищення кваліфікації  вчителів німецької мови «Мережа сталого розвитку – CLIL у 

моїй школі. Практичне застосування Lingo-зошитів на CLIL-уроках», м.Київ (04.03.2019-

05.03.2019), учасник міжнародних вчительських зборів у рамках ініціативи «Школи: Партнери 

майбутнього» та освітньої виставки didacta 2019, Берлін (19.02.2019-22.02.2019), учасник онлайн-

курсу «Вчимося навчати німецької. Модуль 8. Німецька мова для дітей», м. Рівне (30.09.2019 – 

14.12.2019), учасник семінару з підвищення кваліфікації німецької мови «Менеджмент 

учнівських проектів», м. Київ, Goethe-Institut (14.10.2019 – 18.10.2019), учасник мовного курсу, 

м. Геттінген, Німеччина (21.10.2019 – 24.10.2019), учасник методично-дидактичного семінару 

для вчителів початкової школи у рамках реформи освіти «Нова українська школа» у співпраці з 

Міністерством освіти  і науки України, РОІППО (03.12.2019 – 05.12.2019), учасник семінару з 

підвищення кваліфікації вчителів німецької мови «Навчання нових форматів іспитів В1/В2, а 

також підвищення кваліфікації «Проєктний менеджмент  у школах»,         м. Київ, Goethe-Institut 

(12.02.2020 – 14.02.2020), учасник онлайн-семінару «Фонетика на уроці німецької мови», м. Рівне 

(26.05.2020 – 28.05.2020),  учасник онлайн-семінару з підвищення кваліфікації «Es CLILt… – 

тематично орієнтований урок мови, мовно орієнтований фаховий урок» у рамках проєкту 

«Мережа сталого розвитку – CLIL у моїй школі», м. Рівне (14.09.2020 – 18.09.2020),  учасник 

методично-дидактичного онлайн-семінару «Оцінювання навчальних досягнень учнів на уроці 

німецької мови», м. Рівне (28.10.2020 – 30.10.2020),  учасник семінару «Вплив цифрової 

трансформації на проєктну роботу, а також воркшоп «Методи цифрового навчання на уроках 

німецької мови»,         м. Київ (09.02.2021 – 12.02.2021).  

Учителька  систематично працює у напрямку самоосвіти: взяла участь у вебінарах  

«Педагогіка співробітництва – стратегія радісної та успішної освіти» (25.06.2018), «Як зробити 

чудовий екопроєкт та взяти участь у конкурсі «Школа за екологію?»» (26.09.2018),  «Технології 

Web – 2.0  та Інтернет – сервіси для педагога, їх місце в сучасному світі» (25.06.2018), «Наскрізна 

змістова лінія «Здоров’я і безпека в інтегрованих проєктах» (26.06.2018), «Використання онлайн-

тестів під час дистанційного навчання» (03.11.2020). Ольга Миколаївна завершила онлайн-курс  

для педагогів «Про дистанційний та змішаний формати навчання» (EdEra, 25.10.2020).  

Учні Мороз О.М. посідають призові місця на II, III, IV етапі Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з німецької мови: 2018р. –  Харчук О. (2 місце на  IV етапі), Ваврик А. (2 місце на IV 

етапі); 2018-2019р. – Колодинський А. ( 3 місце на II етапі), Харчук О.      ( 1  місце на II етапі), 

Жагаріна Ія (2 місце на II етапі), Харчук О. (2  місце на III етапі), Жагаріна Ія (2 місце на III 

етапі).  



Ольга Миколаївна опублікувала розробку уроку з теми «Kleider machen Leute» 

(УРОК.ОСВІТА.UA), методичну розробку «Навчання письма на початковому етапі. Навчання 

графіки. Навчання орфографії. Типологія вправ для навчання письма» (УРОК.ОСВІТА.UA), 

методичну розробку «Види вправ у навчанні лексики на середньому етапі навчання» 

(УРОК.ОСВІТА.UA). 

Мороз О.М. є координатором проєкту  Goethe-Institut «Школи: партнери майбутнього», її учні 

систематично є переможцями міжнародних конкурсів організованих Гете-інститутом та є 

учасниками літніх молодіжних мовних курсів у Німеччині: Харчук О. (липень 2018р., Німеччина, 

Франкфурт-на-Майні, конкурс  «Світова спадщина»), Борушок І. (липень 2018р., Німеччина, 

Кельн, конкурс «Світова спадщина»), Левшук О. (2019р., Німеччина, Берлін, конкурс   «Що для 

тебе є типово німецьким/ українським?»), Затірка Г. (2019., Німеччина, Дудерштадт, конкурс   

«Що для тебе є типово німецьким/ українським?»), Бяла Н. (2019р., Німеччина, Дрезден, конкурс  

«Що для тебе є типово німецьким/ українським?), Пилипей А. – (2019р., Трабзон, Туреччина, 

конкурс «Що для тебе є типово німецьким/ українським?), Левшук О. (2020р., участь у 

дистанційному мовному таборі, конкурс «Що я роблю для навколишнього середовища?»),  

Шинкарьова А. – (2020р., участь  у дистанційних мовних курсах, конкурс «Що я роблю для 

навколишнього середовища?»), Кухарук Є. (2020р., «Що я роблю для навколишнього 

середовища?»), Лесняк М. (2020р., «Конкурс есе та відео 2020 для тих, хто вивчає німецьку 

мову»).  

Учні Мороз О.М. є учасниками воркшопів та семінарів організованих Гете-інститутом: Ваврик 

А., Труш О. (2018р., Київ, святкування десятиріччя ініціативи «Школи: партнери майбутнього», 

конкурс «PASCH у моєму житті»), Харчук О. (2018р., Київ, воркшоп «Журналістика та засоби 

масової інформації  сьогодення»), Турик К. (2019р., Київ,  театральний воркшоп «Типова 

Європа»), Шинкарьова А. (2019р., Київ, майстерня цифрових технологій «Якою буде робота 

майбутнього»), Кухарук Є. (2019р., Київ,  участь  у фото-воркшопі),  Шинкарьова А. (2020р., 

Черкаси, воркшоп «Атомна енергетика vs. відновлювальні джерела енергії на прикладі 

Чорнобиля»). 

     У 2018-2019н.р. Ольга Миколаївна реалізувала шкільні проєкти: «Мультикультурне 

суспільство» Тернопіль, Ужгород (04.10.2018 – 06.10.2018), «Молодь знімає соціальні ролики»  

Рівне,  (18.09.2019-20.09.2019), «Стійка життєва енергія у медіа-суспільстві» Рівне, (09.10.2020).   

       Педагог веде активну методичну діяльність: взяла участь у молодіжній екологічній 

конференції в рамках проєкту «Школа за екологію: думати, досліджувати, діяти!», Берлін  

(12.05.2018 – 13.05.2018), у конгресі «Навчання в епоху цифрових технологій», Київ (15.11.2019 

– 16.11.2019), у  дигітальному конгресі «Наука та навчання в епоху цифрових технологій», м. 

Рівне (10.10.2020); у воркшопі «Вертикальне та мале рослинництво у школах», Київ, Goethe-

Institut (20.02.2020 – 21.02.2020). 

       Із 2018 року Ольга Миколаївна працює за методикою СLIL (Content and Language Integrated 

Learning – предметно-мовне інтегроване навчання) та провела CLIL-уроки з  математики та 

німецької мови  «Прямокутна система координат  у просторі» (2018р.),  «Стереометрія навколо 

нас» (2019р.), CLIL-урок з біології та німецької мови «Види кровотеч» (2019р.).  

                      

 

 

 

 

 

                    



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки англійської 

мови  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Гойди  Ольги Петрівни 

Гойда Ольга Петрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої 

освіти. Українська мова і література та мова і література (англійська)», працює вчителем англійської мови у 

Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 2001 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «старший учитель», присвоєне рішенням атестаційної комісії Управління освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У поточному році має педагогічне 

навантаження 18 годин на тиждень. 

    Із 01.10.2018 р. по 12.10.2018 р. Гойда О. П. підвищила кваліфікацію в Рівненському обласному інституті 

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

«Формування іншомовної комунікативної компетентності на початковому етапі вивчення англійської мови», 

отримала сертифікат за підготовку випускної роботи на високий рівень (10 годин). Ольга Петрівна з 04.06.2018 р. 

по 06.06.2018 р. пройшла 24-х годинне підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які навчатимуть учнів 

перших класів у 2018-2019 навчальному році. Із  28.09.2020 р. по 01.10.2020 р. успішно завершила дистанційне 

навчання в РОІППО за програмою підвищення кваліфікації вчителів англійської мови за напрямом «Розвиток 

професійних компетентностей» (30 год),  а з 25.01.2021р. по 28.01.2021р. – за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Сучасні технології та методики навчання» (30 год). 

Успішно завершила «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (60 год), розроблений студією онлайн-освіти 

EdEra та громадською спілкою «Освіторія» (11.11.2018 р.), опанувала онлайн-курс “English for Primary School 

Teachers” (20 год, 04.11.2018 р.). 

     Ольга Петрівна веде активну методичну діяльність: взяла участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

онлайн-конференції «Практика роботи сучасного вчителя: інноваційні розробки та традиційні методики» 

(«Генезум», сертифікат R1769207 від 13.05.2020р., 5 год), Всеукраїнської науково-практичної онлайн-

конференції «Формування у школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-виховному процесі» 

(РДГУ, сертифікат   від 30.10.2020 р.). Гойда О. П. є зовнішнім стейкхолдером освітньо-професійної програми 

«Початкова освіта, іноземна мова і література (англійська)», розробленої робочою групою фахівців Рівненського 

державного гуманітарного університету. 17 березня 2021р. поділилася творчими ідеями власного досвіду з 

учителями іноземної мови 1-4 класів міста під час майстер-класу з питання «Мотивація - основний фактор 

успішної навчальної діяльності учнів  на початковому етапі навчання іноземної мови в умовах Нової української 

школи» та провела для учасників методичної зустрічі демоурок (3 клас, тема «Їжа») у формі тренінгу. 

     Учителька систематично поширює свій педагогічний досвід: 2017 р. – опублікувала на методичному сервері 

Управління освіти Рівненського міськвиконкому http://book.rosvita.rv.ua/ конспект уроку «Holidays and traditions»; 

2019 р. – подала до друку на інтернет-сайті «Освітній Навігатор» http://navigator.rv.ua/ КЗ «Рівненська обласна 

універсальна наукова бібліотека» посібник для вчителів «Формування комунікативних компетентностей на 

початковому етапі вивчення англійської мови» (сертифікат № 001084, 20.03.2019р.), конспект уроку для 

четвертого класу «Подорожі» (сертифікат № 001085, 20.03.2019р.); у каталозі «Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід» опублікувала конспект уроку для другого класу з теми «Іграшки» (сертифікат №01/2020). У 

2017 р. та 2019 р. – лауреат міського етапу обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості. Гойда О. П. -  

член  міської творчої групи з питань формувального оцінювання  для вчителів іноземних мов, які працюють у 

початкових класах. Досвід роботи  Гойди О.П. узагальнено в методичній розробці  «Мотивація як основний 

фактор успіху навчальної діяльності молодших школярів  в умовах становлення Нової української школи», яка 

схвалена рішенням науково-методичної  ради РОІППО (протокол № 1 від 26.02.2021р.). 

     Ольга Петрівна приділяє увагу роботі з обдарованими учнями: 2016-2017 н.р. - Данильчук А. (4-В) посіла I 

місце у II етапі міської олімпіади з англійської мови «Юне обдарування»; 2018-2019 н.р. - Дементьєва О.              

(2 місце), Чернецька А. (3 місце) у міському конкурсі знавців англійської мови; 2018-2019 н.р. - Момоток А.       

(3 місце), Подорожня К. (3 місце) у IX Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч». 
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Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки англійської 

мови  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

                                           Степаненко Ліни Пилипівни 

     Степаненко Ліна Пилипівна має повну вищу освіту за спеціальністю «Російська мова та література.  Англійська 

мова». Працює вчителем англійської мови у Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 1997 року, має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», присвоєне рішенням 

атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У 

поточному році має педагогічне навантаження  23 години на тиждень. 

     Із 11.09.2018р. по 19.12.2018р. Ліна Пилипівна підвищила кваліфікацію в РОІППО на очно-дистанційних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання та виконала випускну роботу на тему «Критичне мислення як засіб 

формування та розвитку гармонійної творчої особистості».  Із 09.11.2020р. по 12.11.2020р. успішно завершила 

дистанційне навчання у РОІППО за програмою підвищення кваліфікації вчителів англійської мови за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей» (30 год), а з 25.01.2021р. по 28.01.2021р. навчалася за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Технології дистанцйного навчання» (30 год). 

    Степаненко Л.П. – учасник Міжнародної науково-практичної конференції, організованої Міжнародним освітньо-

методичним центром Dinternal Education з теми «Міжнародна сертифікація в Україні: загальні стандарти викладання та 

оцінювання англійської мови» (Рівне, сертифікат від 31.10.2018р., 3,5год), учасник Міжнародного Dinternal Education 

семінару з теми «Ефективне навчання англійської мови відповідно до принципів компетентнісного підходу» (Рівне, 

сертифікат від 01.11.2018р., 2,5 год), Міжнародного семінару «Сучасний урок англійської мови», організованого          

КУ «Рівненський міський методичний кабінет» та представництвом видавництва Express Publishing (Рівне, сертифікат 

від 28.11.2018р., 3 год), Міжнародного Dinternal Education семінару з теми «Формування життєвої компетентності учнів 

із застосуванням діяльнісного підходу на уроках англійської мови» (Рівне, сертифікат від 03.04.2019р., 3 год), взяла 

участь у Всеукраїнському проєкті «Школа Енергії» (Рівне, сертифікат  2017р.). 

        Учителька охоче ділиться досвідом своєї  роботи: провела майстер-клас-презентацію, показові фрагменти уроків 

для вчителів міста (лютий 2017р.); брала активну участь у спільному проєкті Британської Ради в Україні та Міністерства 

освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління», сприяючи організації  та проведенню педагогічної 

практики студентів (сертифікати 2017-2018н.р., 2018-2019н.р.); посіла 2 місце в І турі обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості в номінації «Іноземна мова (англійська мова)» (наказ УО виконавчого комітету Рівненської 

міської ради №69 від 14.02.2017р.). Ліна Пилипівна опублікувала на сайті vseosvita.ua 4 конспекти уроків англійської 

мови та 2 презентації (свідоцтва НІ478944, АА666170, ZQ236675, ZR223086, ХН990736, КС271568 від 03.03.2021р.) та 

отримала подяку (МІ903348, 03.03.2021р.) від проєкту «Всеосвіта» за вагомий внесок у розвиток онлайн-бібліотеки 

методичних матеріалів для вчителів. На сайті проєкту  urok.osvita.ua розмістила 3 розробки уроків англійської мови: 

«Who do we admire?», «Crazy houses», «Словничок синонімів» (сертифікати №10460, №10471, №10470 від 12.03.2021р., 

15.03.2021р.). 

    Значну увагу приділяє роботі з обдарованими учнями. Учні Степаненко Л.П. систематично посідають призові місця на 

ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови: 2016-2017 н.р. – Слободянюк К. (11-Б) 3 місце; 2017-

2018 н.р. – Гоменюк В. (9-Г) - 2 місце; 2018-2019н.р. – Гоменюк В. (10-В) - 2 місце; Дмитрук І. (10-В) - 3 місце; 2019-

2020 н.р. – Дмитрук І. (11-В) - 2 місце, Давидюк О. (11-В) - 3 місце; 2017р . - Стельмах А. (11-Б)  та 2019р. - Дяків М.   

(11-Б) склали міжнародний тест Британської Ради - Academic IELTS. Савчишина А. та Слободянюк К. - фіналісти  

Міжнародної українсько-американської програми «Програма майбутніх лідерів FLEX». 

    Учителька  бере активну участь у позакласній роботі з предмету: 2013-2018 рр.- тренер у  Міжнародному мовному 

літньому таборі в країнах Європи (Польща, Австрія, Словенія, Італія, Чехія, Німеччина), з 1997 р. - координатор ШЄК, 

щороку готує учнів закладу до участі в Євроолімпіаді серед школярів міста. Вихованці ШЄКу систематично посідають 

призові місця в Євроолімпіаді: 2016р. – Степаненко В. посіла 2 місце у Всеукраїнському конкурсі есе «Я - європеєць», 

Чафонов І. - 1 місце, 2 командне місце;  2017р. – Чафонов І. - 1 місце, 1 командне місце; 2018р. – Білоус М. -  2 місце,  1 

командне місце; 2019р. – Степаненко В.  - 2 місце, 1 командне місце; 2020р. – Степаненко В. - 1 місце. 

     За міжатестаційний період Ліна Пилипівна нагороджена Почесною грамотою Рівненської обласної державної 

адміністрації (2016р.), Грамотою УО виконавчого комітету Рівненської міської ради (2018р.), Подякою УО виконавчого 

комітету Рівненської міської ради за високий рівень організації роботи ШЄК (2017р.), Подякою КУ «Рівненський 

міський методичний кабінет» за вагомі успіхи в організації роботи  ШЄК  (2018р.).  

       

            

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки польської мови 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Залюбовської Валентини Леонтіївни 

Залюбовська Валентина Леонтіївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Українська мова та 

література і польська мова»,  працює вчителем польської мови у Рівненському навчально-виховному комплексі № 

12 з 2015 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст  другої категорії», присвоєну рішенням атестаційної 

комісії  Рівненського НВК № 12 від 26 березня 2018 року. У поточному році має педагогічне навантаження 25 

годин. 

Валентина Леонтіївна із 05.03.2018р. по 23.03.2018 р. підвищила кваліфікацію у Рівненському 

обласному інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою навчання, де взяла 

участь у конференції з теми «Шляхи формування конкурентоспроможної і полікультурної особистості в процесі 

навчання іноземної мови». Із 18.05.2020р. по 22.05.2020р. підвищила кваліфікацію у Волинському інституті 

післядипломної педагогічної освіти на онлайн-курсах за напрямом «Розвиток професійних компетентностей 

учителя польської мови і літератури» за програмою інтенсив-курсу «Сучасні підходи та методи у викладанні 

польської мови та літератури» (30 год). 28 серпня 2020р. пройшла навчання за 4-годинною програмою 

«Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку ZOOM та Google Meet, платформи Google Classroom 

для організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного» (сертифікат 

Управління освіти Рівненського міського виконавчого комітету). Із 15.03.2021р. по 18.03.2021р. успішно 

завершила дистанційне навчання у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Сучасні технології та 

методики навчання».  

        Залюбовська В.Л. -  учасник семінару-практикуму з теми «Особливості організації освітнього процесу 

вивчення польської мови як іноземної», (РОІППО, 27.09.2018р.), семінару-практикуму вчителів польської мови 

«Польська мова: сучасні методи навчання», (Луцьк, ВІППО, 08.11.2018р.),  семінару-практикуму вчителів 

польської мови «Реалізація наскрізних змістових ліній з іноземних мов через СLIL-технології в умовах 

компетентісного підходу» (ЗОШ №13, 13.11.2018р.),  семінару-практикуму вчителів польської мови «Ігрова 

діяльність на уроках польської мови» (РОІППО, 09.04.2019р.), семінару-практикуму вчителів польської мови  

«Використання сучасних технологій на уроках польської мови в умовах компетентнісної освіти» (РГГ, 17.04.2019 

р.), семінару-практикуму вчителів польської мови «Вивчення польської мови з допомогою таблиць та ілюстрацій» 

(Київ, Школа польської мови Glossa, 25.05.2019), курсів підвищення кваліфікації учителів польської мови 

організованих Центром польської культури і мови   при Університеті ім. Марії Складовської-Кюрі (UMCS) 

(м.Люблін, Польща, 08.07.-28.07.2019р.). 

 Педагог систематично працює у напрямку самоосвіти: взяла участь у вебінарах «Література ХІХ-ХХІ ст. для 

дітей і молоді» (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», 26.11.-30.11.2018р.), 

«Граматика в навчанні польської мови як іноземної» (Prolog, 11.12.2018р.), «Ігрові методи навчання лексики  на 

уроках польської мови» (Школа польської мови Glossa, 12.05.2020р.), «Вдалий урок у віртуальній реальності» 

(Школа польської мови Glossa, 15.06.2020), «Фонетика в діалогах» (Школа польської мови Glossa, 16.06.2020), 

«Час на урок: активізація учнів за допомогою гри та інтерактивних вправ» (Школа польської мови Glossa, 

17.06.2020), «Ламаючи традиції» (Школа польської мови Glossa, 30.06.2020р.), «Польська мова без кордонів – 

робота на рівні А2» (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», 11.09.2020р.),  «Через 

літературу до серця - дитяча література в навчанні польської мови за межами Польщі» (Центр польської культури і 

мови при Університеті ім. Марії Складовської-Кюрі (UMCS), 01.10.2020р.), «Культура живого слова» (Ośrodek 

Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia «Wspólnota Polska», 08.10.2020р.), «Робота вдома, домашнє завдання чи 

домашнє випробовування» (Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia  «Wspólnota Polska», 20.10.2020р.), 

«Лексика як  допомога у розвитку культурних компетенцій» ( Polskiikropka, 19.11.2020 р.). 

       Учні Залюбовської В.Л. посідають призові місця на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської  олімпіади з 

польської мови:  2018-2019 н.р. - Любечко О. (9-В клас) посіла 2 місце на ІІ етапі,  Віюк А. (9-В клас) - 3 місце на ІІ 

етапі, Кухар С. (10-В клас) - 3 місце на ІІ етапі;  2019-2020 н.р. - Вінюкова А. (9-В клас)  посіла 2 місце на ІІ етапі. 

У 2019-2020 н.р. Валентина Леонтіївна брала участь у підготовці команди Рівненської області  до ІV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з польської мови, була членом журі ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з польської мови. 

      Учителька  веде позакласну діяльність: учні є постійними учасниками Всеукраїнського диктанту з польської 

мови,  конкурсу «Triathlon intelektualny». У 2019-2020 н.р. Квятковська К.   (9-В)  стала півфіналісткою  конкурсу 

«Triathlon intelektualny: sukcesy Polski 1980-2020». У 2018-2019 н.р. Залюбовська В.Л. працювала  з дітьми у 

Молодіжному таборі з вивчення польської мови  (12.06.-22.06. 2019р., Польща). 

    Залюбовська В.Л. відповідає займаній посаді та може бути атестована на присвоєння кваліфікаційній 

категорії «спеціаліст першої категорії». 
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Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

                                           Кульчинської Мілєна Петрівни   

        Кульчинська Мілєна Петрівна   має  повну вищу педагогічну освіту  за спеціальністю «Мова і 

література (англійська, російська)» та працює вчителем англійської мови у Рівненському НВК № 12  

із 2007 року,  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання 

«учитель-методист»,  присвоєне рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого 

комітету Рівненської міської ради від  06 квітня 2016 року. У поточному навчальному році має 

педагогічне навантаження 25 годин на тиждень. 

Із  13.08.2019р. по 14.08.2019р. Кульчинська М.П. успішно закінчила курси підготовки вчителів 

до роботи в класах, які працюють за Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України» з предмету «Навчаємося разом». Із 15.06.2020р. по 18.06.2020р. успішно завершила 

дистанційне навчання у Рівненському обласному інституті післядипломної освіти за програмою 

підвищення кваліфікації вчителів англійської мови за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей» (30 год), а з 15.02.2021р. по 18.02.2021р. навчалася за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Сучасні технології та методики 

навчання» (30 год). 

Мілєна Петрівна розуміється на сучасних тенденціях розвитку освіти, здатна планувати, 

моделювати та організовувати освітній процес, створювати сучасне освітнє середовище завдяки 

навчанню на дистанційних курсах «Як організувати дистанційне навчання» (18 годин), «Кейс-уроки: 

від ідеї до впровадження» (18 годин), «Цифрові інструменти формувального оцінювання» (18 годин), 

«Ефективне використання відеоматеріалів у викладанні англійської» (18 годин), «Персональний 

бренд вчителя: створення та просування» (18 годин), «Як спланувати STEM-проєкт» (18 годин), «Як 

намалювати розповідь, або основи відеоскрайбінгу» (18 годин) у «Незалежній освітній корпорації 

TeachHub» ( http://teach-hub.com). 

Учителька демонструє високу готовність до впровадження сучасних освітніх технологій, 

методик, форм навчання спрямованих на формування компетентностей і наскрізних умінь здобувачів 

освіти через систематичну участь у семінарах National Geographic learning «Глобальні цінності нової 

програми» (26.10.2017р.), Mаcmillan Education «Драмагерменевтика» (17.02.2017р.), Express 

Publishing «Хвилюй, учи, надихай своїх учнів!» (2018р.), «Розвиток особистості сучасного учителя» 

(2018р.), «Домашнє завдання 21 століття» (2019р.); семінарі-тренінгу Рівненського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти «Використання соціальних сервісів Веб2.0 у 

педагогічній діяльності вчителя англійської мови» (6 годин, 18.03.2019р.; 6 годин,  09.12.2019р.); 

онлайн-конференції Oxford University Press «Глобальні навички оцінювання» (27-29.02.2020p.). У 

2018-2019 н.р. Мілєна Петрівна брала активну участь у спільному проєкті Британської Ради в Україні 

та Міністерства освіти і науки Ураїни «Шкільний учитель нового покоління», сприяючи організації 

та проведенню навчальної педагогічної практики студентів. 

  Кульчинська М.П. виявляє  високу здатність до проєктування власного професійного розвитку з 

метою надання якісних освітніх послуг та ефективного виконання посадово-функціональних 

обов’язків поширення педагогічного досвіду учителя-методиста через роботу членом журі міського 

етапу обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості,  міських конкурсів «English Battle» та 

«Smart Kids». У 2017р. посіла ІІІ місце в І турі ХІV обласного конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості в номінації «Іноземна мова (англійська мова)». Видала навчально-методичний посібник 

«Використання інноваційних інформаційних та інтерактивних методів і прийомів на уроках 

англійської мови з метою полікультурного розвитку особистості», який посів ІІ місце на міському 

етапі обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості 06.02.2020р.  
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                                          Боровець Наталії Вікторівни   

Боровець Наталія Вікторівна має повну вищу педагогічну освіту за 

спеціальністю «Дошкільне виховання та іноземна мова (англійська)», працює 

вчителем англійської мови в початкових класах у Рівненському навчально-

виховному комплексі №12 з 2002 року, має кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст», підтверджену рішенням атестаційної комісії Рівненського НВК 

№12 від 25 березня 2013р. У поточному році має педагогічне навантаження       

20 годин на тиждень. 

     Із 12.11.2018р. по 23.11.2018р. Наталія Вікторівна підвищила 

кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної 

освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою навчання та виконала 

випускну роботу на тему «Освітній процес на уроках іноземної мови та в 

позакласній роботі». Із 04.06.2018р. по 06.06.2018р. пройшла 24-годинне 

підвищення кваліфікації вчителів англійської мови, які навчатимуть учнів 

перших класів у 2018-2019 н.р. (РОІППО). Із 14.09.2020р. по 17.09.2020р. 

успішно завершила дистанційне навчання у Рівненському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти за програмою підвищення кваліфікації 

вчителів англійської мови  за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей» (30 год), а з 12.01.2021р. по 15.01.2021р. успішно завершила 

дистанційне навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти за напрямом «Сучасні технології та методики 

навчання» (30 год). 

Педагог веде активну методичну діяльність: успішно завершила «Онлайн-

курс для вчителів початкової школи» (60 год), розроблений студією онлайн-

освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» (18.11.2018р.), а також 

опанувала онлайн-курс «English for Primary School Teachers» (20 год), 

розроблений British Council (06.11.2018р.). Взяла участь у тренінгу 

«Медіаграмотність для вчителів» (РОІППО, сертифікат від 13.11.2018р.). Наталія 

Вікторівна - учасник вебінарів «Презентація нового підручника з англійської 

мови для першого класу НУШ – спільний проєкт Видавництва «Ранок» & ГО 

«GoGlobal»!» (сертифікат від 11.05.2018р.) та «Quick Start with Quick Minds» 

(сертифікати від 15.05.2018р. та 20.18.2018р.). 

Учителька поширює свій педагогічний досвід: подала до друку на 

інтернет-сайті «Освітній навігатор» http://navigator.rv.ua/ конспект уроку з 

англійської мови для учнів 4 класу «Природа і навколишнє середовище» та цикл 

уроків з англійської мови для  учнів 2 класу «Природа» (сертифікати від 

20.03.2019р.). 

          Наталія Вікторівна приділяє увагу  роботі з обдарованими учнями: 2019 р. 

- Онищук Владислав  посів  3 місце у Всеукраїнському конкурсі «Гринвіч». 
 

http://navigator.rv.ua/
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Чернової Вікторії Володимирівни 

 
Чернова Вікторія Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю  «Математика і 

фізика», працює вчителем математики та фізики  у Рівненському навчально-виховному комплексі № 12 з        

2014 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «старший 

учитель», підтверджене рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської  ради від  06 квітня 2016 року. У поточному році має педагогічне навантаження 27 годин. 

Із 07.05.2018р. по 25.05.2018р. Чернова В.В. підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному  

інституті післядипломної освіти на очних курсах за кредитно-модульною системою навчання та виконала 

випускну роботу на тему «Нові підходи до навчання математики в умовах реформування вітчизняної освіти». 

16 серпня 2018 р. успішно закінчила курси підготовки вчителів базової школи, які працюють за 

Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». Із 07.09.2020р. по 10.09.2020р. 

підвищила кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей» (30 год). 28 серпня 2020 р. навчалася за програмою «Використання 

сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку Zoom та Googl Meet, платформи Googl Сlassroom для організації 

дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного» (сертифікат Управління освіти 

Рівненського міського виконавчого комітету). Із 08.02.2021р. по 11.02.2021р. успішно завершила навчання за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Створення 

інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами» (30 год). Вікторія 

Володимирівна взяла участь у 4-годинному  семінарі-практикумі «Використання сучасного навчально-

методичного забезпечення у процесі вивчення математики в умовах Нової української школи» (сертифікат 

РОІППО від 23.02.2018р.), у семінарі-тренінгу «Використання соціальних сервісів Веб 2.0 у педагогічній 

діяльності вчителя математики»  (сертифікат РОІППО від 10.10.2019 р.), у  6-годинному семінарі-практикумі 

«Інновації в навчанні математики» (сертифікат  № М-19 від  04.02.2020р., ТОВ «Видавничий дім ″Освіта″ » ).  

Учителька приділяє увагу роботі з обдарованими учнями: 2016-2017 н.р. - Дрозд Світлана (10-Б) посіла    

2 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики, 2 місце на І етапі та 2 місце на ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН (секція «Математика»); 

2017-2018 н.р. -  Дрозд Світлана (10-Б) посіла 3 місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з математики. 

Вихованці Вікторії Володимирівни є  активними  учасниками інтерактивного конкурсу «Кенгуру». 

  Чернова В.В. - голова шкільного методичного об’єднання вчителів математики. Опублікувала на 

методичному сервері управління освіти Рівненського міськвиконкому http://book.rosvita.rv.ua/ конспект уроку  

геометрії в 7 класі на тему «Ознаки рівності трикутників. Розв’язування задач»,  контрольні та самостійні 

роботи з тем: «Основні методи доведення нерівностей» (9 клас, поглиблений рівень вивчення),  «Нерівності з 

двома змінними. Системи нерівностей з двома змінними» (9 клас, поглиблений рівень вивчення), «Основні 

правила комбінаторики, теорії ймовірності. Початкові відомості про статистику» (9 клас), «Двогранний кут. 

Призма»    (11 клас). 

   Чернова В.В. ділиться досвідом роботи з колегами області: 25 листопада 2020 р. - виступ «Проєктна  

діяльність  під час вивчення математики» на онлайн-конференції «Інноваційні технології на уроках 

математики» (РОІППО); 12 лютого 2021р. - виступ «Геній, визнаний за життя – М.В.Остроградський» на 

науково-педагогічних читаннях «Видатні українські вчені та їх внесок у розвиток математичної науки» 

(РОІППО). 
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Звіт про здобутки за міжатестаційний період  асистента вчителя в 

інклюзивному класі   

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Борисюк Любомири Романівни 

Борисюк Любомира Романівна має повну вищу педагогічну освіту за 

спеціальністю «Фізика», працює асистентом учителя в інклюзивному класі в 

Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 2018 року. Із 03.02.2020 р. по 

06.02.2020 р. Любомира Романівна підвищила кваліфікацію в Рівненському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на на очних курсах за 

напрямом «Розвиток професійних компетентностей», а з 15.03.2021р. по 18.03.2021р. 

-  на дистанційних курсах за напрямом «Створення інклюзивного освітнього 

середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами». 

Борисюк Л.Р. успішно забезпечує особистісно орієнтоване спрямування 

освітнього процесу. Вона постійно підвищує свою педагогічну майстерність, 

забезпечує єдність навчання, виховання та розвитку учнів. 

       Любомира Романівна здійснює соціально-педагогічний супровід учениці з 

особливими освітніми потребами Поліщук Карини (8-Д клас), дбає про професійне 

самовизначення та соціальну адаптацію учениці. Разом із вчителями 8-Д класу  

Борисюк Л.Р. виконує навчальні, виховні, соціально-адаптаційні заходи, 

запроваджуючи ефективні форми їх проведення, допомагає Поліщук Карині у 

виконанні навчальних завдань, залучає її до різних видів навчальної діяльності. У 

складі групи фахівців бере участь у розробленні та виконанні індивідуальної 

програми розвитку дитини. Адаптує навчальні матеріали з урахуванням 

індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності Карини. Налагоджує 

міжособистісні стосунки між усіма суб’єктами освітнього процесу, аналізує динаміку 

розвитку Поліщук К. Упроваджує сучасні технології організації освітнього процесу в 

умовах інклюзивного освітнього середовища. 

Борисюк Л.Р. – учасник науково-практичного семінару з теми «Оптимізація 

інклюзивного супроводу методами арт-терапії: теорія і практика» (сертифікат від 

26.02.2019 р.). Також брала участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Стратегії навчання в інклюзивних класах через основні предмети та мистецтво», 

спікерами якої були доктори наук університету Лонгвуд.  

Любомира Романівна постійно спілкується з батьками Поліщук К., надаючи їм 

необхідну консультативну допомогу, інформує вчителів класу та батьків про 

досягнення учениці. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості 

дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства. 

Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну 

культуру. 
 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки історії  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Грещук Тетяни Миколаївни 
Грещук Тетяна Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Історія», 

працює вчителем історії в Рівненському навчально-виховному комплексі № 12 Рівненської міської ради 

з 1990 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «учитель-

методист», підтверджене рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від  06.04.2016 року. У поточному році має педагогічне навантаження 8 годин 

на тиждень. 

Із 03.02.2020р. по 06.02.2020р.  Тетяна Миколаївна  підвищила кваліфікацію у РОІППО як 

учитель історії, основ правознавства, громадянської освіти, основ філософії, етики, християнської етики 

за напрямом «Розвиток професійних компетентностей» (30 год); із 01.03.2021р. по 04.03.2021р. успішно 

завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за 

напрямом «Реалізація компететнісного підходу в освіті» (30 год). Пройшла онлайн-навчання (18 год)  та 

отримала сертифікат в інтернаціональній школі Студія Голокосту при освітньому центрі Яд Вашем в м. 

Єрусалимі (25-27 січня 2021р.).  У період 2020-2021р.р. була учасником онлайн-вебінарів з  авторами 

підручників з історії для 8 класу за сприяння видавництв «Ранок», «Генеза», «Оріон» та отримала         

12 сертифікатів. 

 Тетяна  Миколаївна  має високий рівень професійної майстерності, досконало володіє 

методикою організації освітнього процесу. Учителька підбирає завдання пошуково-проблемного 

характеру, забезпечує міжпредметні зв’язки, формує в учнів уміння порівнювати, аналізувати, робити 

висновки, шукати шляхи вирішення проблемних ситуацій. Грещук Т. М. організовує навчання так, щоб 

воно сприяло максимальному розвитку мислення, пізнавальних здібностей учнів, спонукає до творчих 

пошуків та досліджень, підвищує інтерес до вивчення суспільствознавчих дисциплін, виховує 

патріотизм, прищеплює любов до Батьківщини, формує  історичну свідомість у школярів, громадську 

позицію, навчає, як здобути навички та вміння, необхідні для практичної діяльності. Велику увагу приділяє 

урокам минулого, зокрема вивченню Голокосту під час Другої світової війни. Учителька організувала разом 

із представником громадської організації «Мнемоніка» для старшокласників такі заходи: презентацію 

стендів «Людяність над безоднею пекла» про українців, які рятували представників інших націй у 

роки Другої світової війни (вересень 2020р.); презентацію віртуального музею однієї вулиці м. Рівного     

(вул. С. Петлюри).  18 березня 2021р. було організовано зустріч із українським істориком і політологом 

Гоном М.М. та продемонстровано документальний фільм про перше повстання євреїв України у гетто   

с. Тучин «Повстання приречених». 

Тетяна Миколаївна - учасник програм та проєктів історико-правового спрямування  

всеукраїнського та міжнародного рівнів, співорганізатор заходів (конференцій, тренінгів, семінарів 

тощо) з Всеукраїнською асоціацією викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба», 

Українським інститутом вивчення Голокосту,  товариством «Лева» (м. Львів),  Центром обслуговування 

платників Рівненської ДПІ Рівненського управління Головного управління ДФС у Рівненській області. 

Ділиться досвідом з колегами міста та області, є консультантом КУ «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників». 

Грещук Т. М.  займає активну громадську позицію, є членом РГО  «Просвіта» ім.Т. Шевченка, 

членом центру громадянської освіти м. Рівного при  ЗОШ  №3 Рівненської міської ради, членом 

громадської організації «Мнемоніка», консультантом  професійного міського  об’єднання вчителів 

суспільствознавчих дисциплін,  постійно бере участь у заходах закладу та міста. 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки географії  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Качараби Ольги Павлівни 

 
Качараба Ольга Павлівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Географія і біологія», 

працює вчителем географії та природознавства «Моя планета Земля» в Рівненському навчально-виховному 

комплексі №12 Рівненської міської ради з 1990 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» 

та  педагогічне звання «вчитель-методист», присвоєне   рішенням атестаційної комісії Управління освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від  06 квітня 2016 року. У поточному році має педагогічне 

навантаження 23 години на тиждень. 

З 09.06.2017 р. по 13.06.2017 р. успішно закінчила курси підготовки вчителів до роботи в класах, які 

навчаються за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» з предметів: географія, біологія, 

природознавство «Моя планета Земля»; із 08.04.2019р. по 19.04.2019р.  Ольга  Павлівна підвищила  кваліфікацію 

у РОІППО на очних курсах за кредитно-модульною системою (72 год.) та виконала курсову роботу  

«Формування пізнавального інтересу як засобу активізації діяльності учнів на уроках географії»; із 15.06.2020р. 

по 18.06.2020р. пройщла 30-годинне підвищення кваліфікації вчителів географії, економіки за напрямом  

«Розвиток професійних компетентностей»;  із 22.02.2021р. по 25.02.2021р. успішно завершила навчання за 

програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Особливості 

оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах компетентнісної освіти» (30 год).  

Качараба   Ольга Павлівна  -  учасник  ІV Міжнародної молодіжної екологічної конференції в м. Берлін  

(травень 2018р.). Учителька співпрацює з екологічними організаціями нашого регіону,  проводить інформаційні 

екологічні заходи, акції в школі, місті та області. Улітку 2019 року, на День міста, Ольгою Павлівною та учнями  

освітнього закладу була організована  екологічна акція «Спалення сухої трави, соломи, стерні і листя – це злочин 

проти природи і людини!» З метою поширення екологічної культури проведені зустрічі з працівниками 

департаменту агропромислового розвитку Рівненської області, із представниками Рівненської адміністрації та 

міським головою. На них було обговорено громадський проєкт  «Компостування проти спалювання». Учителька 

охоче ділиться досвідом роботи, дала інтерв'ю для українського радіо "Радіо Свобода" та місцевого телебачення 

(ТРК «Ритм»), де  Качараба О. П. та її учні порушують питання збереження екосисиеми міста (серпень-вересень,  

2019р.); Качараба О.П. виступила на засіданні школи технологічної майстерності учасників Всеукраїнського 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» з теми «Теоретико-методичні та практичні аспекти  з 

географії за програмою Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (21.02.2019 р)., а 

також  перед делегацією вчителів із міста Кам'янця-Подільського щодо питань організації освітнього процесу з 

географії за Всеукраїнським науково-педагогічним проєктом «Інтелект України». 

Ольга Павлівна неодноразово  була  членом журі  II  етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з 

географії. Учителька приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми. ЇЇ учні  систематично посідають 

призові місця у II, III етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії. За міжатестаційний період 

підготувала вісім переможців ІІ етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії:  2016- 2017н.р. - 

Костюкевич К. (9-А,  2 місце); 2017- 2018н.р. - Костюкевич К. (10-А, 2 місце), Мандзюк А.( 8-А, 3 місце); 2018- 

2019н.р. - Мандзюк А. (9-А, 3 місце),  Прач В. (10-А, 3 місце), Костюкевич К. (11-А, 2 місце); 2019-2020н.р. - 

Мандзюк А. (10-А, 3 місце),  Прач В. (11-А, 2 місце)   та  два переможці  ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з географії: 2017-2018н.р. - Костюкевич К. (10-А, 3 місце); 2018-2019н.р. - Костюкевич К. (11-А,            

2 місце).      

 

 

 

 

 



     

Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учительки історії  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради  

Скрипнюк Наталії Миколаївни 
Скрипнюк Наталія Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

«Українська мова та література, історія», працює вчителем історії в Рівненському навчально-виховному 

комплексі  № 12 Рівненської міської ради з 1998 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та  педагогічне звання «старший учитель», встановлене   рішенням атестаційної комісії 

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від  06.04.2016 року. У поточному 

році має педагогічне навантаження 25 годин на тиждень. 

Із 28.09.2020р. по 01.10.2020р.  підвищила кваліфікацію в РОІППО як  учитель історії, основ 

правознавства, громадянської освіти, основ філософії, етики, християнської етики за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей» (30 год); із 08.02.2021р. по 11.02.2021р. успішно завершила 

навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом 

«Технології дистанційного навчання» (30 год).  

За час роботи в освітньому закладі Скрипнюк Наталія Миколаївна зарекомендувала себе як 

вимогливий,  творчий педагог. Учителька на високому рівні володіє методикою викладання предмету, 

сприяє формуванню в учнів історичного світогляду, реалізує такі принципи навчання, як науковість, 

доступність, послідовність. Забезпечує засвоєння навчальних програм на рівні державних вимог. 

Наталія Миколаївна сприяє формуванню в учнів соціальної та громадянської позиції,  свідомому вибору 

майбутньої професійної діяльності. Учителька велику увагу приділяє не стільки обсягу матеріалу, що 

залишається в пам’яті, скільки вмінню його аналізувати, узагальнювати, використовувати.  

У позакласній діяльності Скрипнюк Н.М. використовує інформаційно-комунікаційні 

технології, методи компетентнісно орієнтованого підходу до організації освітнього процесу.  Наталія 

Миколаївна – член громадської організації «Мнемоніка», учасник круглих столів, зустрічей, 

обговорень, конференцій. За участю громадської організації «Мнемоніка» для учнів закладу було 

представлено презентацію стендів «Людяність над безоднею пекла» про українців, які рятували 

представників інших націй у роки Другої світової війни (вересень 2020р.); презентацію віртуального 

музею однієї вулиці м. Рівного (вул. С. Петлюри).  18 березня 2021р. було організовано зустріч із 

українським істориком і політологом Гоном М.М. та продемонстровано документальний фільм про 

перше повстання євреїв України у гетто с. Тучин «Повстання приречених». 

Наталія Миколаївна - член журі  II  етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії.     

Учителька приділяє значну увагу роботі з обдарованими дітьми. Її учні систематично посідають призові 

місця у II етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії. За міжатестаційний період підготувала 

шість переможців ІІ етапу  Всеукраїнської учнівської олімпіади з історії:  2016-2017н.р – Примич А. (10-

В, 2 місце); 2017-2018н.р. - Примич А. (11-В, 2 місце), Волошин Б. (8-А, 2 місце); 2018-2019н.р. – 

Харчук О. (11-Б, 2 місце), Волошин Б. (9-А, 2 місце); 2019-2020н.р.- Мандзюк А. (10-А, 2 місце). У 

2020-2021н.р.  Килюшик Є. посів 3 місце на міському етапі  XХ Всеукраїнського конкурсу учнівської 

творчості «Об’єднаймося ж, брати мої»  в номінації «Історія України і державотворення». 

Досвід роботи  Скрипнюк Н. В. узагальнено в методичній розробці  «Формування соціально-

компетентної особистості на уроках історії засобами ІКТ в Новій українській школі», яка схвалена 

рішенням науково-методичної  ради РОІППО (протокол № 1 від 26.02.2021р.). 

Скрипнюк Н.М. займає активну громадську позицію, є головою шкільного методичного 

об’єднання вчителів суспільствознавчих дисциплін, постійно бере участь у заходах закладу та міста. 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учителя фізичної культури  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради  

Іванчука Богдана Олександровича 
 

Іванчук Богдан Олександрович має  повну вищу педагогічну освіту  за 

спеціальністю  «Фізичне виховання», працює за отриманим фахом у 

Рівненському  НВК №12 з 2017 року, атестується вперше. У поточному 

навчальному році педагогічне навантаження вчителя    27 годин на тиждень. 

Із 20.05.2019 року по 31.05.2019 року Іванчук Б.О. підвищив 

кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної освіти на 

очних курсах за кредитно-модульною системою навчання, де виступав на 

конференції  з питання «Теоретико-методологічне обґрунтування важливості 

народних рухливих ігор для дітей молодшого шкільного віку». Із 10.03.2020 

року по 13.03.2020 року пройшов курси підвищення кваліфікації в 

Рівненському обласному інституті післядипломної освіти за спеціальністю 

«Учителі фізичної культури»  за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей»     (30 год). Із 30 листопада 2020р. по 03 грудня 2020р. 

пройшов 30-и годинне підвищення кваліфікації вчителів фізичної культури з 

методики викладання футболу та отримав диплом категорії «D»; із 15.03.2021 

року по 18.03.2021 року - курси підвищення кваліфікації у Рівненському 

обласному інституті післядипломної освіти за напрямом «Створення 

інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими потребами» (30 год). 

Богдан Олександрович має глибокі знання, володіє методикою 

викладання предмету «Фізична культура», що сприяє фізичному розвитку 

особистості школярів. За час роботи в навчальному закладі зарекомендував 

себе  як відповідальний педагог.  

 Богдан Олександрович брав участь у міському навчальному семінарі 

для вчителів фізичної культури з теми «Особливості суддівства учнівських 

змагань із футболу»       (2018 рік). Педагог приділяє увагу роботі з 

обдарованими учнями, є тренером збірних команд закладу з футболу. 

Учитель бере активну участь у спортивних заходах між ЗЗСО. 

 Учні Богдана Олександровича є учасниками змагань з футболу «Кубок 

майбутніх чемпіонів»  та міні-футболу. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки фізики та 

математики 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Замлинної Тетяни Йосипівни 
Замлинна Тетяна Йосипівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Математика і фізика», (РДПІ, 

1995 р.) та працює вчителем фізики і математики в  Рівненському НВК №12 з 2009 року,  має кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «учитель-методист», присвоєне рішенням атестаційної комісії 

Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 6 квітня 2016 року. У поточному навчальному році 

має педагогічне навантаження 27 годин на тиждень. 

Учителька підвищила кваліфікацію в РОІППО на курсах вчителів біології, географії, хімії, природознавства 

(свідоцтво від 26.05.2017 р. СПК №02139765 003885 17), вчителів фізики, астрономії, математики (свідоцтво від 

29.11.2019 р. СПК №02139765 5290 19), вчителів фізики, астрономії (свідоцтво від 12.06.2020 р. СПК №02139765 9168 20, 

30 год.), вчителів математики (свідоцтво від 18.02.2021 р. СПК №02139765 2205 21, 30 год.).  

Тетяна Йосипівна має ґрунтовні  знання, досконало володіє методикою викладання предмету, веде активну 

методичну діяльність на рівні міста та області. Провела презентаційний урок  математики на«Розв’язування вправ на всі дії 

з натуральними числами» (2016 р.); виступала в рамках фестивалю творчих уроків, майстер-класів, консультаційних 

пунктів учителів фізики на тему «Організація пошуково-пізнавальної діяльності учнів з фізики в позаурочний час» (2017 

р.); опублікувала статті в журналах видавничої групи «Основа»: в журналі «Математика в школах України» - статтю 

«Робота математичного гуртка в запитаннях та відповідях» (№10 (70), жовтень 2016 р.); в журналі «Фізика в школах 

України» - статті «Штучні супутники Землі. Внесок українських науковців в розвиток космонавтики. 10 клас» (№20-21. 

листопад 2016 р.), «Практичне застосування інтерактивних технологій» (№19-20 (335-336), жовтень 2017 р.). Учителька 

поширює свій педагогічний досвід, посіла ІІІ місце в І турі та була учасником ІІ туру XV обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості в номінації «Фізика» (сертифікат від 28.03.2018 р.). 

Педагог приділяє значну увагу роботі з обдарованими учнями. Вихованці Тетяни Йосипівни є постійними 

переможцями ІІ та      ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики, астрономії та математики: 2016-2017 н. р: 

Воробей А. – ІІ місце на ІІ етапі з фізики (7 клас). Волинець О. – ІІІ місце на ІІ етапі з фізики (7 клас), Ковба В. – ІІІ місце на 

ІІ етапі з фізики (9 клас), Дрозд С. – І місце на ІІ етапі з фізики, І місце на ІІ та ІІІ етапах, учасниця IV етапу з астрономії (10 

клас), Рожко А. – ІІ місце на ІІ етапі з астрономії (10 клас), Скрипнюк М. – ІІІ місце на ІІ етапі з астрономії (10 клас), 

Пивоварчук В. – ІІІ місце на ІІ етапі з математики (5 клас); 2017-2018 н. р.: Воробей А. –       ІІ місце на ІІ етапі з фізики (8 

клас), Дрозд С. – І місце на ІІ етапі з фізики, І місця на ІІ та ІІІ етапах з астрономії, учасниця IV етапу (11 клас), Рожко А. – ІІІ 

місце на ІІ етапі (11 клас); 2018-2019 н. р.: Воробей А. – І місце на ІІ етапі з фізики (9 клас), Шульгач О. – ІІ місце на        ІІ 

етапі з фізики (7 клас), Свобода М. – ІІ місце на ІІ етапі та ІІІ місце на ІІІ етапі з астрономії (11 клас), Солончук Т. – ІІІ місце 

на ІІ етапі з астрономії (11 клас); 2019-2020 н. р.: Шульгач О. – ІІ місце на ІІ етапі з фізики (8 клас), Пивоварчук В. – ІІ місце 

на ІІ етапі з фізики (8 клас), Воробей А. – ІІ місце на ІІ етапі з фізики, ІІІ місце на ІІ етапі з астрономії (10 клас), Ковалик Н. – 

ІІІ місце на ІІ етапі з фізики, І місце на        ІІ етапі та ІІ місце на ІІІ етапі з астрономії (10 клас). Щороку Тетяна Йосипівна 

готує учнів до конкурсу-захисту науково-досліднидницьких робіт учнів-членів МАН, де вони посідають призові місця. 

2018 р.: Ковба В. та Рожко А. посіли ІІІ місця на ІІ етапі; 2019 р.: Ковба В. посів І місце на ІІ етапі та був учасником ІІІ етапу.  

Замлинна Т.Й. бере участь у підготовці команди Рівненської області до IV етапу Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з астрономії. Також педагог залучає дітей до активної участі у Всеукраїнському фізичному конкурсі «Левеня» та 

у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», до роботи в гуртку «Юні енергоменеджери» (Подяка Рівненської 

міської ради та виконавчого комітету від 12.10.2018 р.) 

Пані Тетяна активно займається самоосвітньою діяльністю. Прослухала вебінар від ТОВ «Академія цифрового 

розвитку» на тему «Цифрові інструменти Google для організації ефективного зворотного зв’язку між учасниками 

освітнього процесу під час дистанційного навчання» (сертифікат від 08.01.2021 р. №В-0121-3566); пройшла курси вчителів 

предметів «Природознавство. Твої фізичні відкриття» та «Фізика» (14.08.2019 р., сертифікат ІУ-ВНПП №147/Р/2019), 

предметів «Природознавство. Твої фізичні відкриття», «Навчаємось разом», «Еврика», «Математика» (16.08.2018 р., 

сертифікат ІУ-ВНПП №237/2018) для роботи в класах, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України». 

За високий професіоналізм та сумлінне виконання службових обов’язків Тетяна Йосипівна отримала Подяку 

Міністерства освіти і науки України та була стипендіатом міського голови(2016 р.); отримала Подяки Управління освіти і 

науки РОДА(2017 р., 2018 р., 2019 р., 2020 р.). 

 

                  

 



 Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки інформатики 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Прончук Марії Василівни 
 

Прончук Марія Василівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

прикладна математика, кваліфікація прикладний математик, викладач інформатики 

(РДГУ, 2008 р.), кваліфікація спеціаліст з інформаційних систем та технологій, вчитель 

інформатики (МЕГУ, 2013 р.) та працює учителем інформатики в НВК № 12 з 2009 

року,  має кваліфікаційну категорію “спеціаліст вищої категорії”, присвоєну рішенням 

атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради 

від 4 квітня 2019 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 

24 години на тиждень. Учителька підвищила кваліфікацію у РОІППО на дистанційних 

курсах вчителів інформатики, напрям «Розвиток професійних компетентностей» 

(свідоцтво від 28.05.2020 р. СПК №02139765 8161 20, 30 год.), на дистанційних курсах 

педагогічних працівників закладів освіти, напрям «Використання інформаційно-

комунікаційних і цифрових технологій в освітньому процесі (поглиблений рівень)» 

(свідоцтво від 18.02.2021 р. СПК №02139765 2603 21, 30 год.), на курсах вчителів 

предмета «Навчаємося разом», які працюють/будуть працювати за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» (свідоцтво від 28.08.2020 р. №ІУ 

02139765/129-20, 15 год.). 
Прончук М.В.  володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, 

активно їх використовує та поширює у професійному середовищі; володіє широким 

спектром стратегій навчання; вміє продукувати оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує 

нестандартні форми проведення уроку (навчальних занять); активно впроваджує 

форми та методи організації навчально-виховного процесу, що забезпечують 

максимальну самостійність навчання учнів; вносить пропозиції щодо вдосконалення 

навчально-виховного процесу в навчальному закладі.  

Прончук М.В. досягла високого професіоналізму в роботі, систематично 

використовує передовий педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, 

надає практичну допомогу іншим педагогічним працівникам. Марія Василівна провела 

для педагогів школи та міста навчання за програмою “Використання сервісів онлайн-

конференцій і відеозв'язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для 

організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти м.Рівного” 

(серпень 2020 р.); для забезпечення високої якості дистанційного навчання створила та 

підтримує власний веб-сайт (https://www.dowhile.top/);  розміщує напрацювання на 

сайті електронного освітнього проекту “На Урок” (грамоти від 11.11.2019 р. №Г1-

66230, №2-66230, сертифікат від 11.11.2019 р. №ТС1-66230). 

Учителька залюбки бере участь у фахових конкурсах. Зокрема, була 

учасницею конкурсу навчальних розробок «Вчительська десятка» від 

освітнього проєкту «На Урок» (диплом від 01.04.2019 р. №БД-031966230); 

взяла участь у XVIII обласному конкурсі-ярмарку педагогічної творчості в 

номінаціях «Інформатика» та «Інформаційні технології в освітньому 

процесі» з посібниками «Бінарні методи та інформаційні системи» (ІІ місце 

https://www.dowhile.top/


на І етапі, ІІІ місце на ІІ етапі) та «Інформатика в смартфоні (лайфхаки та 

тести)» (І місце на І етапі та ІІ місце на ІІ етапі) (лютий-березень 2021 р.). 

Пані Марія активно займається самоосвітньою діяльністю. Пройшла на 

платформі студії онлайн-освіти EdEra наступні курси: «Математика. Просто» (20 год., 

сертифікат від 05.07.2020 р.), «Права людини в освітньому просторі» (10 год., 

сертифікат від 21.06.2020 р.), «Основи веб-розробки (HTML, CSS, JavaScript)» (30 год., 

сертифікат від 14.06.2020 р.); прослухала вебінар із кібербезпеки від компанії Cisco 

(сертифікат від 20.11.2019 р., 2 год.); пройшла навчання та успішно склала іспит з основ 

цифрового маркетингу від Google Digital Workshop (сертифікат від 18.02.2020 р.); 

пройшла курс від IT Ukraine Association та EPAM Systems (108 год., червень-липень 

2020 р., сертифікат №331). 

Педагог значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Учні Марії 

Василівни є постійними переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

інформаційних технологій: 2019-2020 н. р.: Омеляненко М. – І місце на ІІ етапі (10 

клас), Пацко М. – І місце на ІІ етапі, ІІ місце на ІІІ етапі (10 клас), Вінюкова А. – І місце 

на ІІ етапі (9 клас), Сай А. – ІІІ місце на ІІ етапі (9 клас), Філюк В. – ІІ місце на ІІ етапі (8 

клас). Залучає учнів до активної участі в інтернет-олімпіадах від електронного 

освітнього проекту «На Урок» (Подяка від 11.11.2019 р., свідоцтво від 11.11.2019 р. 

№О-1382516). Прончук М.В. є постійним членом журі ІІ етапу Всеукраїнської 

учнівської олімпіади з інформатики (програмування).  

Марія Василівна отримала Подяку Рівненської міської ради та виконавчого 

комітету (31.08.2019 р.),  Подяку управління освіти виконавчого комітету Рівненської 

міської ради (наказ від 01.07.2019 р. №316-осн.), Подяки управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації (наказ від 03.04.2020 р. № 92 та в 2019 р.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчителя фізики 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Курилюк Наталії Володимирівни 
Курилюк Наталія Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка та 

методика середньої освіти. Фізика та основи інформатики»  та працює вчителем фізики в Рівненському НВК 

№12 з 2004 року,  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням 

атестаційної комісії Рівненського навчально-виховного комплексу №12 Рівненської міської ради від 25 березня 

2013 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 27 годин на тиждень. 

Учителька підвищила кваліфікацію на дистанційних курсах підготовки тренерів для навчання вчителів 

предмету «Природознавство. Твої фізичні відкриття» 5-х класів науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України» (ГО «Освіта ХХІ століття», свідоцтво від 26.06.2020 р. ІУ ТР №233/2020, 30 год.); на дистанційних 

курсах вчителів предмета «Природознавство. Твої фізичні відкриття», які працюють/будуть працювати за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (РОІППО, сертифікат від 28.08.2020 р. ІУ 02130765/121-

20, 15 год.), на дистанційних курсах предмета «Фізика», які працюють/будуть працювати за науково-

педагогічним проєктом «Інтелект України» (РОІППО, сертифікат від 16.10.2020 р. ІУФ 02139765/204-20, 15 

год.); на дистанційних курсах вчителів фізики, астрономії, напрям «Розвиток професійних компетентностей»  

(РОІППО, свідоцтво від 28.01.2021 р. №02139765 0825 21, 30 год.). 

Курилюк Н.В.  володіє інноваційними освітніми методиками й технологіями, активно їх використовує та 

поширює у професійному середовищі; володіє широким спектром стратегій навчання; вміє продукувати 

оригінальні, інноваційні ідеї; застосовує нестандартні форми проведення навчальних занять.  

Курилюк Н.В. досягла високого професіоналізму в роботі, систематично використовує передовий 

педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним 

працівникам школи та міста. Наталія Володимирівна охоче ділиться власним досвідом, провела для вчителів 

фізики міста презентаційні  уроки на теми: «Робота і потужність електричного струму. Міри та засоби безпеки 

під час роботи з електричними пристроями» (11 клас, 17.10.2014 р.), «Сила тяжіння. Вага тіла» (7 клас, 

13.11.2014 р.); як сертифікований тренер з предмета «Природознавство. Твої фізичні відкриття» провела 

онлайн-навчання для вчителів області (27-28.08.2020 р.). Опублікувала в журналі «Фізика в школах України» 

видавничої групи «Основа» такі конспекти уроків: «Відбивання світла. Закони відбивання. 9 клас» (№19-20 

(336-336), жовтень 2017 р.), «Сила тяжіння. Вага тіла й невагомість. 7 клас» (№1-2 (341-342), січень 2018 р.), 

«Робота і потужність електричного струму. Міри та засоби безпеки під час роботи з електричними 

пристроями. 11 клас» (№3-4 (343-344), лютий 2018 р.); розмістила свої напрацювання на методичному порталі 

управління освіти Рівненського міськвиконкому Book-server (сертифікат від 11.12.2014 р. №00020). Учителька 

була учасницею Міжнародної конференції «Понад кордонами» (5-7 вересня 2014 р., Польща). Наталія 

Володимирівна очолювала шкільне методичне об’єднання вчителів природничих предметів з 2008 по 2016 

роки. 

Педагог залюбки бере участь у фахових конкурсах. Стала переможцем та лауреатом  

конкурсу «Методична скарбниця» в номінації «Фізика» (2014, 2015 р.). 

Пані Наталія активно займається самоосвітньою діяльністю. Пройшла навчання за 4-годинною програмою 

«Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв'язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom 

для організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти м.Рівного» (серпень 2020 р.); 

взяла участь у вебінарі на тему «Креативні ідеї створення онлайн тестів на «Всеосвіті» та їх практичне 

застосування у навчанні» (сертифікат від 13.10.2020 р., 2 год.); успішно закінчила курси з вивчення німецької 

мови для вчителів  природничих предметів від Гете-інституту (сертифікат від 20.08.2020 р., 70 год.). 
Педагог значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Учні Наталії Володимирівни є постійними 

переможцями Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії: 2014-2015 н. р.: Скрипнюк М. – 3 

місце на ІІ етапі з фізики               (7 клас), Чорний А. – 2 місце на ІІ етапі з астрономії (11 клас); 2015-2016 н. р.: 

Кучер О. – 2 місце на ІІ етапі з фізики (7 клас), Колодинська А. – 2 місце на ІІ етапі з фізики (7 клас), Скрипнюк 

М. – 2 місце на ІІ етапі з фізики (8 клас), Дрозд С. – 2 місце на ІІ етапі з фізики (9 клас). Її учні щороку є 

активними учасниками Всеукраїнського фізичного конкурсу «Левеня». 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчителя хімії 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Самолюк Наталії Василівни 
Самолюк Наталія Василівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Фізика і хімія» та 

працює вчителем хімії в Рівненському НВК №12 з 1995 року,  має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої 

категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», присвоєне рішенням атестаційної комісії Управління 

освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У поточному навчальному році 

має педагогічне навантаження 27 годин на тиждень. 

Учителька підвищила кваліфікацію на курсах вчителів хімії, природознавства, біології, екології, основ 

здоров'я (РОІППО, свідоцтво від 02.07.2019 р. СПК №02139765 3424 19, 72 год.), на курсах для педагогічних 

працівників закладів освіти, напрям «Технології дистанційного навчання» (РОІППО, свідоцтво від 25.02.2021 

р. СПК №02139765 3272 21, 30 год.), на курсах підготовки тренерів для навчання вчителів предмета «Хімія» 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» (ГО «Освіта ХХІ століття», свідоцтво від 07.08.2020 р. ІУ 

ТР №408/2020, 30 год.). 

Наталія Василівна має ґрунтовні  знання, досконало володіє методикою викладання предмета, веде активну 

методичну діяльність на рівні міста та області, залюбки поширює свій педагогічний досвід. Учителька є 

постійним учасником Всеукраїнської творчої групи вчителів хімії, які працюють за НПП «Інтелект України» та 

співавтором робочих зошитів з друкованою основою для цього проєкту. Самолюк Н.В. взяла участь у 

міжрегіональному семінарі з питань реалізації PASСH-проєктів та технологій навчання за НПП “Інтелект 

України” (березень 2020 р., м.Ужгород); у засіданні школи технологічної майстерності для учасників 

Всеукраїнського науково-педагогічного проєкту “Інтелект України”  західних областей України з виступом 

«Теоретико-методичні та практичні аспекти викладання предмета “Природознавство. Твої фізичні відкриття”» у 

п'ятому класі за освітньою програмою «Інтелект України» (лютий 2019 р.). Наталія Василівна провела 

презентаційний урок з теми «Твої відкриття. Перископ» для учителів західного регіону України (січень 2020 р.). 

Як сертифікований тренер Самолюк Н.В. провела онлайн-навчання для вчителів хімії області, які працюють за 

НПП “Інтелект України” (15-16 жовтня 2020 р.). Була лауреатом міського конкурсу-ярмарку педагогічної 

творчості в номінації «Хімія», учасником «Методичних витівок» учителів математики, хімії, біології та фізики 

(сертифікати від 2016 р., 2018 р.). 

Педагог приділяє значну увагу роботі з обдарованими учнями. Вихованці Наталії Василівни є постійними 

переможцями ІІ та ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії: 2016-2017 н. р: Діхтяренко А. - ІІ місце 

на ІІ етапі (7 клас), Жемга А. - ІІ місце на ІІ етапі (7 клас), Гелешко А. - ІІІ місце на ІІ етапі (8 клас), Дрозд С. - ІІ 

місце на ІІ етапі (10 клас); 2017-2018 н. р.: Колодинський А. - ІІ місце на ІІ етапі (7 клас), Войтович П. - ІІІ місце на 

ІІ етапі, Жемга А. - ІІ місце на ІІ етапі (8 клас), Любечко О. - ІІ місце на ІІ етапі (8 клас), Ільчук Я. - ІІ місце на ІІ 

етапі (9 клас), Свобода М. - І місце на ІІ етапі, ІІІ місце на ІІІ етапі (11 клас), Дрозд С. - І місце на ІІ етапі; 2018-

2019 н. р.: Колодинський А. - ІІ місце на ІІ етапі (8 клас), Ільчук Я. - ІІ місце на ІІ етапі (10 клас), Свобода М. - ІІІ 

місце на ІІ етапі (11 клас); 2019-2020 н. р.: Лесняк З. - ІІ місце на ІІ етапі (7 клас), Конончук А. - І місце на ІІ етапі, 

ІІ місце на ІІІ етапі (8 клас), Літвиненко Д. - ІІІ місце на ІІ етапі (8 клас), Колодинський А. - ІІІ місце на ІІ етапі (9 

клас), Ільчук Я. - ІІ місце на ІІ етапі (11 клас). 

Пані Наталія активно займається самоосвітньою діяльністю. Пройшла електронний курс від ГО «Ла Страда 

Україна» з  теми «Вирішую конфлікти та будую мир навколо себе» (червень 2020 р., 30 год.); пройшла курси 

вчителів предметів «Природознавство. Твої фізичні відкриття» та «Навчаємося разом» (16.08.2018 р., сертифікат 

ІУ-ВНПП №225/2018), предметів «Природознавство. Твої фізичні відкриття», «Фізика», «Хімія» (14.08.2019 р.. 

сертифікат ІУ-ВНПП №153/Р/2019) для роботи в класах, які працюють за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України»; пройшла навчання за 4-годинною програмою «Використання сервісів онлайн-конференцій і 

відеозв'язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для організації дистанційного навчання в 

закладах загальної середньої освіти м.Рівного» (серпень 2020 р.); успішно закінчила курси з вивчення німецької 

мови для вчителів  природничих предметів від Гете-інституту (сертифікат від 07.10.2020 р., 70 год.). 

За активну методичну діяльність та творчий підхід до навчання учнівської молоді Наталія Василівна була 

нагороджена Грамотою Управління освіти Рівненського міськвиконкому Рівненської міської ради (2016 р.), 

отримала Подяки Управління освіти і науки РОДА (2016 р., 2018 р., 2020 р.). 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчителя інформатики 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Ковальової Людмили Миколаївни 
Ковальова Людмила Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Математика»,  

працює вчителем інформатики та математики в  Рівненському НВК № 12 з 2015 року,  має кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії Управління освіти 

виконавчого комітету Рівненської міської ради від    6 квітня 2016 року. У поточному навчальному році має 

педагогічне навантаження 23 години на тиждень. Учителька підвищила кваліфікацію в  РОІППО на очних 

курсах учителів інформатики, включаючи навчальний предмет «Інформатика в початкових класах» (свідоцтво 

від 14.06.2019 р. СПК №02139765 3367 19, 72 год.), на дистанційних курсах вчителів інформатики, напрям 

«Розвиток професійних компетентностей» (свідоцтво від 24.04.2020 р. СПК №02139765 5442 20, 30 год.), на 

дистанційних курсах вчителів математики, напрям «Розвиток професійних компетентностей» (свідоцтво від 

15.01.2021 р. СПК №02139765 0174 21, 30 год.). 
Ковальова Л.М. досягла високого професіоналізму в роботі, систематично використовує передовий 

педагогічний досвід, бере активну участь у його поширенні, надає практичну допомогу іншим педагогічним 

працівникам. Людмила Миколаївна провела для педагогів школи та міста навчання за програмою 

«Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв'язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom 

для організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти м.Рівного» (серпень 2020 р.); 

виступила на засіданні школи технологічної майстерності вчителів математики  Рівненського НВК №12 з теми 

«Використання компетентнісних задач на уроках математики» (листопад 2020 р.), на педагогічних  читаннях 

«Видатні українські вчені та їх внесок у розвиток математичної науки» з теми «В.М.Глушков – геній, який 

зробив себе сам» (РОІППО, січень 2021 р.). Для забезпечення високої якості дистанційного навчання створила та 

підтримує освітній блог (https://sites.google.com/view/distance-

nvk12/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0 %D1% 81 % D1 % 82% D0% BE% D1 %80% 

D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_1?authuser=0);  розміщує напрацювання на сайті освітнього проєкту «На Урок» 

(подяка від 14.03.2021 р. №П-149033). 

Пані Людмила активно займається самоосвітньою діяльністю. Пройшла на платформі студії онлайн-освіти 

EdEra такі  курси: «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (60 год., сертифікат від 05.06.2018 р.), 

«Математика. Просто» (20 год., сертифікат від 19.10.2020 р.), «Робота вчителів початкових класів з дітьми з 

особливими освітніми потребами» (30 год., сертифікат від 19.10.2020 р.); закінчила курс «Основи веб-розробки» 

від BrainBasket Foundation (72 год., лютий 2019 р., сертифікат №WT-0318); взяла участь у вебінарі ВГ «Основа» з 

теми «Ключові компетентності у навчально-виховному процесі» (жовтень 2016 р.), від інтерактивної школи 

творчого вчителя за темою «Інформатика. 8 клас. Алгоритми з повторенням та розгалуженням» (сертифікат 

№2003201, 20.03-08.04.2017 р.), прослухала вебінар від компанії Cisco до Дня безпечного Інтернету (сертифікат 

від 07.02.2018 р.); успішно закінчила курси з вивчення німецької мови для вчителів математики, інформатики та 

природничих предметів від Гете-інституту (сертифікати від 13.07.2016 р., 27.07.2017 р., 07.10.2020 р.). 
Педагог значну увагу приділяє роботі з обдарованими дітьми. Учні Людмили Миколаївни систематично 

посідають призові місця на ІІ та ІІІ етапах  Всеукраїнських учнівських олімпіад з інформатики та інформаційних 

технологій: 2016-    2017 н. р.:  Тищенко Н. - 2 місце на ІІ етапі з інформаційних технологій (8 клас); 2017-2018 н. 

р.:  Тищенко Н. - 2 місце на ІІ етапі з інформаційних технологій (9 клас); 2018-2019 н. р: Безменський І. - 3 місце 

на ІІ етапі з інформатики (програмування) (9 клас), Дорецький В. – 3 місце на ІІ етапі з інформаційних технологій 

(10 клас), Савінський Т. – 2 місце на ІІ етапі з інформаційних технологій (11 клас); 2019-2020 н. р.: Романович І. – 

3 місце на ІІ етапі з інформатики (програмування) (11 клас), Тищенко Н. – 1 місце на ІІ етапі, 3 місце на ІІІ етапі з 

інформаційних технологій (11 клас). Залучає учнів до активної участі в інтернет-олімпіадах від електронного 

освітнього проєкту «На Урок» (подяки від 11.11.2019 р., 09.03.2020 р., 25.11.2020 р., свідоцтва про підготовку 

переможців від 11.11.2019 р. №О-1443067, №О-1429644, №О-1454542, №О-1429614, від 02.03.2020 р. №О-

1609869, від 25.11.2020 р. №О-1825818, №О-1816619, №О-1822583). 

Людмила Миколаївна отримала Подяку Управління освіти і науки Рівненської обласної державної 

адміністрації (наказ від 03.04.2020 р. №92), була нагороджена Грамотою Управління освіти виконавчого 

комітету Рівненської міської ради (наказ від 13.07.2020 р. №411). 

 

https://sites.google.com/view/distance-nvk12/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%25%2081%20%25%20D1%20%25%2082%25%20D0%25%20BE%25%20D1%20%80%25%20D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_1?authuser=0
https://sites.google.com/view/distance-nvk12/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%25%2081%20%25%20D1%20%25%2082%25%20D0%25%20BE%25%20D1%20%80%25%20D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_1?authuser=0
https://sites.google.com/view/distance-nvk12/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D1%25%2081%20%25%20D1%20%25%2082%25%20D0%25%20BE%25%20D1%20%80%25%20D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0_1?authuser=0


 

Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки інформатики 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

         Мануйлик Марії Валеріївни 

 

Мануйлик Марія Валеріївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю вчитель 

трудового і профільного навчання (швейна справа), технологій та креслення, вчитель інформатики та 

працює учителем інформатики у НВК № 12 з 2018 року,  має кваліфікаційну категорію “спеціаліст”. У 

поточному навчальному році має педагогічне навантаження 20 годин на тиждень. Учителька 

підвищила кваліфікацію у РОІППО на дистанційних курсах: вчителів інформатики, напрям “Розвиток 

професійних компетентностей” (04.06.2020 р., свідоцтво СПК №02139765 8742 20, 30 год.); 

педагогічних працівників закладів освіти, напрям “Створення інклюзивного освітнього середовища, 

особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому 

процесі дітей з особливими освітніми потребами” (04.03.2021 р., свідоцтво СПК №02139765 3850 21, 

30 год.). 

Мануйлик М.В. постійно вдосконалює свій професійний рівень, займаючись самоосвітою. 

Пройшла на платформі студії онлайн-освіти EdEra наступні курси: “Онлайн-курс для вчителів 

початкової школи” (60 год., сертифікат від 11.11.2018 р.), “Робота вчителів початкових класів з дітьми 

з особливими освітніми потребами” (30 год., сертифікат від 25.11.2018 р.); “Домедична допомога” 

(3 год., сертифікат від 02.12.2018 р.), “Недискримінаційний підхід у навчанні” (32 год., сертифікат від 

09.12.2018 р.), “Фактчек: довіряй-перевіряй” (15 год., сертифікат від 15.12.2018 р.), “Про дистанційний 

та змішаний формати навчання” для педагогів та керівників шкіл (50 год., сертифікат від 29.11.2020 р.); 

взяла участь у тренінгу “Особливості реалізації освітньої галузі “Інформатична” в умовах 

упровадження державного стандарту початкової освіти” (РОІППО, 8 год., сертифікат від 21.05.2019 

р.). 

Учителька використовує диференційований та індивідуальний підхід до учнів; застосовує 

інноваційні технології у навчально-виховному процесі; знає основні нормативно-правові акти у галузі 

освіти; володіє сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними 

засобами, різними формами позаурочної (позанавчальної) роботи та їх якісним застосуванням.  

Зокрема, учні Марії Валеріївни були активними учасниками Міжнародного конкурсу з інформатики 

та комп'ютерної вправності “Бебрас” (2018-2019 н. р.), Міжнародного дистанційного конкурсу з 

інформатики “Олімпіс-2020. Весняна сесія” (свідоцтво №2403/Р1049, сертифікат №2402/Р1049 від 

15.04.2020 р.). Значну увагу педагог приділяє організації та проведенню предметних тижнів 

інформатики та інформаціних технологій. 

Мануйлик М.В. бере активну участь в методичних заходах школи та міста, провела для педагогів 

школи та міста навчання за програмою “Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв'язку 

Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для організації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти м.Рівного” (серпень 2020 р.); створила та підтримує освітній блог 

(https://sizzlerella.blogspot.com/?m=0); розмістила такі напрацювання в електронному освітньому 

проекті “На Урок”: плакат з теми “Правила безпечної поведінки в кабінеті інформатики”, завдання 

“Кодування та декодування інформації”, ребус з теми “Види носіїв” (сертифікати №ДБ-2010199264, 

№ДБ-2010199258, №ДБ-2010199252 від 19.10.2020 р.).  

Мануйлик М.В. відповідає займаній посаді та може бути атестована на присвоєння кваліфікаційної 

категорії “спеціаліст ІІ категорії”. 
 

 

 

https://sizzlerella.blogspot.com/?m=0


Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки фізичної культури  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Баші Юлії Василівни 
          Баша Юлія Василівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Початкове 

навчання, українська мова та література», працює вчителем фізичної культури в початкових 

класах у Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 2005 року, має кваліфікаційну 

категорію «спеціаліст першої категорії», присвоєну рішенням атестаційної комісії 

Рівненського НВК №12 Рівненської міської ради від 21.03.2016 року. У поточному році має 

педагогічне навантаження            19 годин на тиждень.        

 Із 11.03.2019 р. по 22.03 2019 р. Юлія Василівна підвищила кваліфікацію в 

Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання  та виконала випускну роботу з теми «Значення 

рухливих ігор на уроках фізичної культури в початкових класах»; із 12.05.2020 р. по 

15.05.2020 р. успішно завершила навчання в РОІППО за програмою підвищення кваліфікації 

вчителів фізичної культури на дистанційних курсах за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей»; із 25.01.2021 р. по 28.01.2021 р. - за програмою підвищення кваліфікації 

вихователів груп подовженого дня за напрямом «Розвиток професійних компетентностей». 

 Учителька активно займається самоосвітньою діяльністю. Юлія Василівна – учасник 

тренінгу  «Особливості реалізації освітньої галузі «Фізкультурна» в умовах упровадження 

Державного стандарту початкової освіти»; педагогічних читань, присвячених 100-річчю з 

дня народження видатного вітчизняного педагога В.О.Сухомлинського, «Педагогіка 

В.О.Сухомлинського в контексті Нової української школи» (РДГУ, сертифікат від 27.09.2018 

р.). Успішно завершила «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (60 годин), 

розроблений студією онлайн-освіти EdEra та громадською спілкою «Освіторія» 

(26.08.2018р.); взяла участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Формування 

у школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-виховному процесі» ( РДГУ, 

30.10.2020 р.). 

 Педагог веде активну методичну діяльність: провела презентаційні уроки з фізичної 

культури для вчителів початкових класів, які викладають предмет «Фізична культура» з тем:  

«Елементи футболу», «Елементи акробатики» (вересень, 2017р., грудень, 2018р.); виховний 

захід «Веселі естафети» (жовтень, 2017р.); урок-змагання «Справжні козачата» для учнів 4-х 

класів (грудень, 2019р.).  

 Баша Ю.В. долучається до видавничої діяльності: конспект уроку  фізичної культури з 

теми «Чарівний світ футболу» розміщено на сайті освітнього проєкту «На урок»; сценарій 

родинного свята «Хто швидше! Хто точніше! Хто краще» – на інтернет-сайті «Всеосвіта». 

 Юлія Василівна бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання 

вчителів початкових класів, провела тренінг для вчителів «Цікава фізкультура», практичне 

заняття «Здоров’язбережувальні технології на уроках у початкових класах». 

 Учителька велику увагу приділяє формуванню в учнів ціннісних орієнтирів. 

Проводить заходи, спрямовані на збереження та зміцнення здоров’я учнів, на психічний та 

фізичний розвиток, набуття навичок здорового способу життя. Сприяє активному відпочинку 

дітей.  

 Учні Юлії Василівни та їх батьки є переможцями спортивних змагань «Сімейні 

перегони» на І, ІІ та ІІІ етапах (2017р., 2018р., 2019р.); учні – учасники міських змагань 

«Фестиваль естафет» (квітень, 2017р., 2018р.). 

 

 

 
 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки початкових класів  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Кадепської Галини Михайлівни 

 

Кадепська Галина Михайлівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

«Педагогіка і методика початкового навчання», працює вчителем початкових класів у 

Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 1986р., має кваліфікаційну 

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

підтверджене рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У поточному році має педагогічне 

навантаження 19 годин на тиждень. 

Із 11.11.2019р. по 21.11.2019 р. Галина Михайлівна підвищила кваліфікацію в 

Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах та 

виконала курсову роботу «Розробка тематичного тижня на тему «Рослини, які лікують» 

(сертифікат ПК 02139765/2985-19, 21.11.2019р., РОІППО); із 03.12.2019 р. по 06.12.2019р. 

– на курсах учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2021-

2022н.р. за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України» (сертифікат ІУ 

02139765/3031-19, 06.12.2019р., РОІППО); із 09.11.2020 р. по 12.11.2020 р. – на очних 

курсах за напрямом «Розвиток професійних компетентностей» (свідоцтво                                    

СПК №021397651612920, 12.11.2020р); із 22.02.2021р. по 25.02.2021р. – на курсах за 

напрямом «Створення інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) 

інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами» (свідоцтво СПК №02139765 311321, 25.02.2021р., 

РОІППО). 

 Кадепська Г.М. успішно завершила «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» 

(EdEra,  сертифікат від 05.06.2018р.); онлайн-курс «Домедична допомога» (EdEra, 

сертифікат від 14.10.2018р.). Пройшла навчання в навчально-інформаційному центрі 

Рівненського міського управління освіти з теми «Використання сервісів онлайн-

конференцій і відеозв’язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для 

організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного» 

(сертифікат від 28.08.2020 р.). 

 Галина Михайлівна – учасник Всеукраїнського інтернет-марафону за темами: 

«Сучасні методики розвитку швидкочитання у початковій школі» та «Ранкові хвилини 

спілкування» (сертифікат від 25.01.2018р.); педагогічних читань у РДГУ, присвячених 

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

виступила з доповіддю «Використання творів               В. Сухомлинського у виховній 

роботі з учнями початкових класів та у навчальній діяльності (уроки читання, математики, 

української мови, природознавства)» (сертифікат від 27.09.2018 р.); майстер-класу «Як 

допомогти учням обрати професію майбутнього» (сертифікат від 30.11.2018р.); 

Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції «Імплентація інклюзивної освіти в 

контексті реформування Нової української школи» та підготувала доповідь 

«Взаємозв’язок у роботі вчителя та асистента вчителя в класі з особливими потребами 

учнів» (РДГУ, сертифікат від 28.04.2020р.). 

Учителька бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання 

вчителів початкових класів, проводить презентаційні уроки для вчителів міста, області. 

 

                   

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки фізичної культури  

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 
Семенюк Вікторії Петрівни 

  Семенюк Вікторія Петрівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка 
і методика початкового навчання» та працює вчителем фізичної культури початкових класів у 
Рівненському НВК №12 з 2004р., має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та 
педагогічне звання «старший учитель», присвоєне рішенням атестаційної комісії Управління 
освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У поточному 
навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень. 

   Учителька досконало володіє сучасними методами викладання фізичної культури в 
початкових класах, постійно в пошуках нових ефективних методів, форм роботи з дітьми та 
батьками. Особливу увагу приділяє проблемному навчанню, формуванню свідомості та 
самосвідомості учнів. Проблемно-пошуковий метод подачі нового матеріалу вміло реалізовує 
на основі індивідуальних та групових форм роботи. 

   Із 09.01.2019р. по 28.03.2019р. підвищила кваліфікацію в Рівненському обласному інституті 
післядипломної освіти на заочних курсах за кредитно-модульною системою навчання з 
питання «Важливість рухливих ігор у фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку»; 
із 05.10.2020р. по 08.10.2020р. – на дистанційних курсах, напрям «Розвиток професійних 
компетентностей»; із 22.02.2021р. по 25.02.2021р. – на дистанційних курсах, напрям 
«Створення безпечного освітнього середовища та основи надання домедичної допомоги». 
Успішно завершила «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат від 
16.09.2018р.). Пройшла навчання за 4-годинною програмою «Використання сервісів онлайн-
конференцій і відеозв'язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для організації 
дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного» (сертифікат від 
28.08.2020р.). Закінчила дистанційні курси «Нова фізична культура» (Prometheus, сертифікат 
від 23.09.2020 р.). 

     Семенюк В.П. – учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження 
В.О.Сухомлинського, «Педагогіка В.О. Сухомлинського в контексті Нової української школи» 
(РДГУ, сертифікат від 27.09.2018р.); тренінгу «Особливості реалізації освітньої галузі 
“Фізкультурна” в умовах впровадження державного стандарту початкової освіти» (сертифікат 
від 07.05.2019р.); Всеукраїнського онлайн-марафону з підвищення кваліфікації на тему 
«Траєкторія розвитку сучасного педагога» (сертифікат від 21.08.2020р.); вебінарів 
«Нетрадиційні види спорту як елемент зацікавлення учнів до уроку фізичної культури» ( 
сертифікат DV 661294 від 01.03.2021р.) та «Про мотивацію: як максимально задіяти 
мотиваційні резерви молодших школярів?» (сертифікат ZY 551795 від 03.03.2021р.). 

   Вікторія Петрівна велику увагу приділяє роботі з обдарованими учнями, залучає їх до 
участі в спортивній грі «Cімейні перегони». Сім'я Козачків посіла I місце на міському етапі 
2018р.; I і II місця на міському та обласному етапах 2019 р.; II і III на міському та обласному 
етапах 2020р. Також вони були  учасниками конкурсу «Тато, мама, я – спортивна сім'я» (м. 
Київ, 2019 р.). Сім'я Струмінських посіла II місце на міському та III місце на обласному етапах 
конкурсу «Cімейні перегони» в 2019р. 

   Педагог систематично поширює досвід серед колег міста: виступ на засіданні міського 
методичного об'єднання вчителів фізичної культури «Вплив ранкової гімнастики на 
працездатність молодших школярів» (вересень 2018 р.) і «Методика та послідовність навчання 
техніки метання малого м'яча» (квітень 2019 р.). Опублікувала на інтернет-сайті vseosvita.ua 
конспект уроку «Зимові розваги» (свідоцтво №NT503532 від 24.10.20 р.) та конспект 
виховного заходу з фізичної культури «Cімейні перегони» (свідоцтво №ZE146394 від 
24.10.2020р.). 

  
 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вихователя групи 

продовженого дня 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

                                           Рачек Тетяни Миколаївни 

 

Рачек Тетяна Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за 

спеціальністю «Російська мова та світова література» та працює вихователем 

групи подовженого дня в Рівненському навчально-виховному комплексі №12  

з 2018 року, на посаді атестується вперше. У поточному році має педагогічне 

навантаження 30 годин на тиждень. 

 Із 30.06.2020р. по 03.07.2020р. успішно завершила навчання за 

програмою підвищення кваліфікації вихователів за напрямом «Розвиток 

професійних компетентностей»; із 15.03.2021р. по 18.03.2021 р. – навчання за 

програмою підвищення кваліфікації вчителів предмету «Захист України» та 

основ медичних знань за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей». Пройшла навчання з використання сервісів онлайн-

конференції та відеозв’язку Zoom  та Google Meet, платформи Google 

Classroom для організації дистанційного навчання в закладах загальної 

середньої освіти міста Рівного (сертифікат від 28.08.2020р.). 

 Рачек Т.М. – учасник вебінарів «Активізація та зосередження уваги 

учнів покоління Z» за напрямами «НУШ», «Практичні прийоми» (свідоцтво 

від 21.10.2020 р.), «Сторітелінг як один із ефективних методів викладання. 

Кільканадцять ідей, які не залишать байдужими учнів та колег» (сертифікат, 

травень 2020 р.) 

 Вихователька охоче поширює свій педагогічний досвід серед колег. 

Подала до друку на інтернет-сайті vseosvita.ua виховний захід «Сім’я – це 

дар, тож бережімо його!» (свідоцтво від 24.10.2020 р.), «Що таке милосердя» 

(свідоцтво від 21.10.2020 р.); на інтернет-сайті naurok.com.ua виховний захід 

«Як розрізняють добро і зло» (жовтень, 2020 р.).  

 Рачек Тетяна Миколаївна відповідає займаній посаді та може бути 

атестована на присвоєння кваліфікаційної  категорії «спеціаліст вищої 

категорії».  

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вихователя групи 

продовженого дня 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Сидоркевич Галини Миколаївни 
Сидоркевич  Г.М. має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Географія»  

та неповну вищу освіту за спеціальністю «Початкове навчання», працює вихователем групи 

подовженого дня в  Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 1999 року. Має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», присвоєну рішенням атестаційної 

комісії Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06.04. 2016 

року. У поточному році має педагогічне навантаження 30 годин на тиждень. 

 Із 21.10.2019 р. по 01.11.2019 р. Галина Миколаївна підвищила кваліфікацію в 

Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на очних курсах за 

кредитно-модульною системою навчання зі спеціальності «Вчителі початкових класів, 

вихователі ГПД», де взяла участь у конференції з теми «Особливості організації освітнього 

процесу в НУШ»; із 16.11. 2020 р. по 19.11. 2020 р. успішно завершила навчання в РОІППО 

за програмою підвищення кваліфікації вихователів за напрямом «Розвиток професійних 

компетентностей»; із 15.02.2021 р. по 18.02.2021 р. – навчання за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Реалізація 

компетентнісного підходу в освіті». 

 Вихователька зарекомендувала себе як вмілий педагог, здібний організатор 

дитячого колективу. Проявляє достатній професіоналізм, володіє сучасними формами, 

методами виховання та навчання в групі подовженого дня. Добре знає цілі, принципи, зміст 

виховання, програмно-методичні матеріали й документи щодо змісту та організації 

освітнього процесу в групі подовженого дня. 

 Галина Миколаївна – учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня 

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

української школи» (сертифікат від 27.09.2018р., РДГУ), вебінару з теми «Група 

подовженого дня, або Подаруй дитині радість!» (сертифікат, січень 2018р.). Пройшла 

навчання за 4-годинною програмою «Використання сервісів онлайн-конференцій і 

відеозв’язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для організації 

дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного», (сертифікат 

від 28 .08.2020 р.); «Онлайн-курс для вчителів початкової школи (EdEra, сертифікат, 

24.06.2018р.).  

 Сидоркевич Г. М. бере активну участь у роботі шкільного методичного об’єднання, 

проводить презентаційні заняття для вчителів і вихователів шкільного методичного 

об’єднання та батьків учнів. Провела показові виховні години «Твори добро» (квітень, 

2017р.), «Україно, ти для мене диво!» (жовтень, 2018 р.).   

  Вихователька долучається до видавничої діяльності: її виховний захід «Україно, ти 

для мене диво!» розміщений на сайті vseosvita.ua (свідоцтво МІ915138, 21.10. 2020 р.), 

виховний захід «Твори добро на планеті Земля» – на інтернет-сайті naurok.com.ua  (подяка, 

№ П-157299, 02.11.2020 р.).   

  

 

 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки початкових 

класів 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Федорчук Ірини Володимирівни 
Федорчук Ірина Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка та методика 

початкового навчання», працює вчителем початкових класів у Рівненському НВК №12 з 1992 року, має 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» та педагогічне звання «вчитель-методист», присвоєне 

рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 

2016 року. У поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень. 

 Учителька досконало володіє методиками початкового  навчання, що ґрунтуються на компетентнісному та 

діяльнісному підходах. Постійно в пошуку нових ефективних методів, прийомів та форм роботи з дітьми та 

батьками. Особливу увагу приділяє реалізації основних положень STEM-освіти, вдосконаленню навичок 

раціонального читання і формування емоційного інтелекту й позитивного мислення. 

 Із 21.09.2018р. по 26.09.2018р. Ірина Володимирівна успішно завершила в РОІППО 30-годинний  тренінг  із 

підготовки тренерів для навчання педагогічних працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2019-2020 

н.р.; із 28.10.2019р. по 07.11 2019р. пройшла в РОІППО 60-годинне підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи; із 09.12.2019р. по 12.12.2019р. - 30-годинне підвищення кваліфікації вчителів початкової школи, які 

навчатимуть учнів перших класів у 2021-2022 н.р. за НПП «Інтелект України»; 26.06.2020р. та 07.08.2020 р.  

успішно завершила  дистанційні курси  підготовки тренерів для навчання вчителів перших класів та вчителів 

початкової школи науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» і підвищила рівень сформованості базових 

компетентностей тренерів згідно з програмою курсу (ІУ-ТР  № 135/2020 , ІУ-ТР  №  376/ 2020); із 25.05.2020р. по 

28.05.2020р. підвищила кваліфікацію в РОІППО на дистанційних курсах вчителів початкових класів за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей»; із 15.03.2021р. по 18.03.2021р. успішно завершила навчання в РОІППО 

за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Реалізація 

компетентнісного підходу в освіті». Пройшла «Онлайн-курс для  вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат 

від 05.06.2018р.); онлайн-курс «Робота вчителів початкових класів з дітьми із особливими освітніми потребами» 

(EdEra, сертифікат від  02.12.2018р.); онлайн-курс «Недискримінаційний підхід у навчанні» (EdEra, сертифікат від 

30.12.2018р.); онлайн-курс «Критичне мислення для освітян» (Prometheus, сертифікат від 03.04.2020р.). 

 Федорчук І.В. – учасник  педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження 

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

від 2018р.); науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний учитель початкових класів: проблеми і 

перспективи в контексті освітньої реформи (РДГУ, 29.03.2019р.); Круглого столу «Освітнє середовище Нової 

української школи: нові педагогічні підходи, методики, технології», присвяченого 25-річчю створення МЕГУ 

імені академіка Степана Дем’янчука (сертифікат від 26.03.2019р.).  

 Учителька охоче ділиться досвідом роботи.  Федорчук І.В. -  коуч «Школи технологічної майстерності» (для 

вчителів області, що працюють за програмою НПП «Інтелект України»), очолює «Динамічну майстерню вчителя» 

(вчителі міста), тренер НУШ.  Провела курси підвищення кваліфікації вчителів на базі РОІППО (червень, 2018р., 

грудень 2018р., червень 2019р., грудень, 2019р., серпень 2020р.); презентаційні  уроки для вчителів міста й області 

в рамках науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» з таких предметів: «Еврика» з теми «Десяткова 

система числення. Круги Ейлера. Куб, розгортка куба. Розв’язування винахідницьких задач» (лютий, 2017р.); 

«Літературне читання» з тем «Азбуки вчиться – завжди пригодиться» (вересень, 2017р.), «Буква А, звук [a]. 

Українська народна казка «Сірко» (грудень, 2017р.); майстер-клас для ДМВ з предмету «Навчаємося разом», 

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

 Ірина Володимирівна приділяє значну увагу роботі з обдарованими учнями. Її вихованці  є переможцями 

міської олімпіади «Юне обдарування»: Лесняк З. (математика, 3 місце, 2017р.), Хмельник С. (укр. мова, 3 місце, 

2017р.),     Бородіна А. (природознавство, 3 місце, 2017р.). 

 У 2019 р. брала участь у сертифікації вчителів початкових класів як експерт. У 2020 р. успішно пройшла 

сертифікацію педагогічних працівників відповідно до професійного стандарту «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти» (сертифікат №2000802 від 11.12.2020р.). 

  

 

 

 

 

 
 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вихователя групи 

продовженого дня 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Дащинської Юлії Володимирівни 

 

           Дащинська Юлія Володимирівна має повну вищу педагогічну освіту за 

спеціальністю «Початкова освіта» та працює вихователем групи 

подовженого дня в Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 

2016 року, атестується вперше. У поточному навчальному році має 

педагогічне навантаження  30  годин на тиждень. 

 Із 06.07.2020р. по 09.07.2020р. Юлія Володимирівна успішно 

завершила навчання в Рівненському обласному інституті післядипломної 

педагогічної освіти за програмою підвищення кваліфікації вихователів, 

напрям «Розвиток професійних компетентностей»; із 15.03.2021р. по 

18.03.2021 р. - за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти, напрям «Сучасні технології та методики 

навчання». Пройшла «Онлайн-курс  для вчителів початкової школи» (EdEra, 

60 год, сертифікат, 14.03.2021 р.). 

 Вихователька зарекомендувала себе як вмілий педагог, здібний 

організатор дитячого колективу. Проявляє достатній професіоналізм, володіє 

сучасними освітніми технологіями, методичними прийомами, педагогічними 

засобами, різними формами позаурочної роботи та їх якісним застосуванням. 

 Юлія Володимирівна проводить роботу по згуртуванню учнівського 

колективу, вихованню в учнів свідомої дисципліни. Людяність, щирість, 

простота, справедливість, розумна  вимогливість до дітей - головні складові 

виховної роботи.  

 У процесі виховання учнів у групі подовженого дня Юлія 

Володимирівна підтримує тісні зв'язки з учителями та батьками учнів, 

забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини, вивчає інтереси і нахили 

учнів, їхню поведінку в сім'ї. При проведенні занять створює ігрові ситуації, 

використовує казкових героїв, що викликає у дітей особливий інтерес, 

використовує особистісно-орієнтовний підхід до організації освітнього 

процесу. 

 Дащинська Ю. В. постійно вдосконалює свій професійний рівень, 

знайомиться з новими досягненнями науки, методики. Провела показову 

виховну годину «Чарівні слова» (березень, 2018 р.) для вчителів та батьків 

вихованців ГПД.  

  

 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки початкових 

класів 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

                               Іванюк Лариси Василівни 

Іванюк Лариса Василівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 
«Педагогіка і методика початкового навчання з додатковою спеціальністю «Музика»», працює 
вчителем початкових класів у Рівненському НВК № 12 з 1990 року. Іванюк Л.В. атестована на 
відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню 
«старший учитель», підтверджені рішенням атестаційної комісії Управління освіти 
виконавчого комітету Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У поточному 
навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень.  

  Із 15.02.2018р. по 15.06.2018р. підвищила кваліфікацію в Рівненському обласному 
інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах учителів початкової школи, які 
навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 н.р.; із 19.06.2018 р. по 22.06.2018 р. – на курсах 
учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 н. р. за науково-
педагогічним проєктом «Інтелект України»; із 09.06.2020р. по 12.06.2020р. успішно завершила 
навчання в РОІППО за програмою підвищення кваліфікації вчителів початкових класів за 
напрямом «Розвиток професійних компетентностей»;  із 25.08.2020 р. по 28.08.2020 р. – на 
курсах вчителів початкової школи (третій клас), які працюють за науково-педагогічним 
проєктом «Інтелект України» за напрямом «Розвиток професійних компетентностей»; із 
15.02.2021 р. по 18.02.2021 р. – навчання за програмою підвищення кваліфікації вихователів 
групи подовженого дня за напрямом «Розвиток професійних компетентностей». Пройшла 
«Онлайн-курси для вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат від 05.06.2018); курси для 
вчителів початкової школи за програмою  одноденного тренінгу «Ігрові та діяльнісні методи 
навчання за методикою the Lego Foundation» (сертифікат ЛФ 02139765/1849-19 від 
27.09.2019р); навчання за     4-годинною програмою «Використання сервісів онлайн-
конференцій і відеозв’язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для організації 
дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного», (сертифікат від 
28 .08.2020р.). 
  Іванюк Л. В. – учасник круглого столу «Освітнє середовище Нової української 

школи: нові педагогічні підходи, методики, технології», присвяченого 25-річчю створення 

«МЕГУ імені академіка Степана Дем‘янчука» (сертифікат від 26.03.2019 р.); Міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції «Сучасний учитель початкової школи: Європейський 

вимір» (РДГУ, сертифікат 28.11.2017р.); науково-практичної конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи» (РДГУ, сертифікат від 

28.04.2020р.). Учителька охоче ділиться досвідом роботи. Провела презентаційні уроки для 

вчителів міста, області, західного регіону в рамках науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України»: урок з предмету «Людина і світ» в рамках Всеукраїнського науково-практичного 

семінару «Науково-педагогічний проєкт «Інтелект України»: сутність та особливості 

впровадження» (03.02.2017р.); до засідання школи технологічної майстерності учасників 

науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» урок з предмету «Навчаємося разом» 

(24.01.2017р.); з предмету «Українська мова» (жовтень, 2018р.). Виступала на міському 

методоб‘єднанні вчителів початкових класів з тем: «Daily5  (Читання і письмо) і  Daily3 

(Математика)» та «Діяльнісний підхід. Організаційні системи». Опублікувала на інтернет-сайті 

vseosvita.ua конспект уроку «Українська мова» та гру-подорож «Місцями семи чудес 

Рівненщини». 

               Лариса Василівна – учасник конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (2018р.), 

співавтор збірки «Проєктна діяльність у початковій школі»; учасник та призер (ІІІ місце)  І 

туру ХVII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Виховна робота» 

(2020р.), посібник «Люби природу не для себе, люби для неї». 

   

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  логопеда 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Писарчук Надії Миколаївни 

Писарчук Надія Миколаївна має повну вищу педагогічну освіту за 

спеціальністю «Корекційна та соціальна педагогіка і психологія», працює 

вчителем-логопедом у Рівненському НВК № 12 з 2013 року. Писарчук Н.М. 

має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», присвоєну 

рішенням атестаційної комісії Рівненського НВК  №12 Рівненської міської 

ради від 21 березня 2016 року. У поточному навчальному році має 

педагогічне навантаження 18 годин на тиждень. 

 Із 05.10.2020р. по 08.10.2020р. успішно завершила навчання в 

Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  за 

програмою підвищення кваліфікації вчителів-логопедів, вчителів-

дефектологів за напрямом «Розвиток професійних компетентностей»; із 

15.02.2021 р. по 18.02.2021 р. - за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти  за напрямом «Створення 

інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми потребами. Пройшла навчання за програмою 

«Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку Zoom та Google 

Meet, платформи Google Classroom для організації дистанційного навчання в 

закладах загальної середньої освіти міста Рівного» (сертифікат від 

28.08.2020р.)  

 Надія Миколаївна досконало володіє сучасними методами викладання 

логопедії, що ґрунтуються на принципі особистісно-орієнтованого навчання 

й активізації навчально-пізнавальної діяльності. Постійно в пошуках нових 

ефективних методів, форм роботи з дітьми та батьками.  

       Писарчук Н. М. охоче ділиться досвідом роботи. Підготувала показове 

відео-заняття та презентацію для вчителів-логопедів міста на тему 

«Використання дидактичних ігор у роботі з дітьми з тяжкими порушеннями 

мовлення. З досвіду роботи логопеда»; відео по корекційній роботі зі звуками 

[р],[л],[с],[ш]. Провела онлайн-презентацію на тему «Корекція дислалії». 

Учасник та призер (ІІ місце)  І туру ХV обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості в номінації «Спеціальна освіта», посібник з розвитку 

мовлення «Пори року» (сертифікат від 28.03.2018р.). Опублікувала на 

інтернет-сайті vseosvita.ua конспект заняття «Дикі тварини. Корекція вимови 

звука [р]» (сертифікат GY949347 від 25.10.2020р.). Надія Миколаївна – 

учасник творчої групи вчителів-логопедів м. Рівного.  
  

                         

 

 

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки початкових класів 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Мартинюк Людмили Іванівни 
Мартинюк Людмила Іванівна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

«Викладання в початкових класах, українська мова та література», працює вчителем 

початкових класів  у Рівненському НВК № 12 з 1990 року. Мартинюк Л.І. атестована на 

відповідність кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії та педагогічному 

званню «старший учитель»,  підтверджене рішенням атестаційної комісії Управління 

освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради від   06 квітня 2016 року. У 

поточному навчальному році має педагогічне навантаження 19 годин на тиждень.  

 Із 19.09.2018 р. по 23.11.2018 р. Мартинюк Л. І. підвищила кваліфікацію у 

Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на курсах вчителів 

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

курсову роботу «Розробка тематичного тижня на тему «Світ казки»; із 11.12.2018 р. по 

14.12.2018 р. – на курсах вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів 

у 2019-2020 н. р. за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»; із 25.08.2020 р. 

по 28.08.2020 р. – на курсах вчителів початкової школи (другий клас), які працюють за 

науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»; із 22.03.2021р. по 25.03.2021р. 

успішно завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації вихователів груп 

продовженого дня  (довідка РОІППО № 01-12/220 від 22.03.2021р.).  Пройшла «Онлайн-

курс для вчителів початкової школи» (EdEra, сертифікат від 05.06.2018р.); онлайн-курс 

«Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (EdEra, 

сертифікат від 16.06.2019 р.); курси для вчителів початкової школи за програмою   

одноденного тренінгу «Ігрові та діяльнісні методи навчання за методикою the Lego 

Foundation» (17.09.2019 р). 

 Людмила Мартинюк – учасник Міжнародної науково-практичної  інтернет-

конференції «Сучасний    учитель початкової школи: європейський вимір» (РДГУ, 

сертифікат від 28.11.2017р.); Всеукраїнського науково-практичного семінару «Науково-

педагогічний проєкт «Інтелект України»: сутність та особливості впровадження» (02-03 

лютого 2017р.); Всеукраїнської    науково-практичної Е-конференції «Імплементація 

інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи» (РДГУ, 

сертифікат від 28.04.2020р.); Всеукраїнського освітнього онлайн-марафону «Траєкторія 

розвитку сучасного педагога» (сертифікат від  21.08.2020р.); Всеукраїнського науково-

практичного онлайн-семінару  «STEM-освіта: ресурси та перспективи розвитку в 2020-

2021 навчальному році» (сертифікат  від 25.08.2020р.).  

 Учителька охоче ділиться досвідом роботи. Провела презентаційні уроки для 

вчителів школи, міста, області, західного регіону в рамках науково-педагогічного проєкту 

«Інтелект України» з предметів: «Людина і світ» з тем : «Земля – планета Сонячної 

системи» (грудень, 2016 р.), «Материки й океани Землі» (березень, 2018р.); «Математика» 

з теми «Нумерація трицифрових чисел. Таблиця ділення на 4. Ламана. Ланки ламаної» 

(лютий, 2017 р.) 

 Мартинюк Л. І. долучається до видавничої діяльності: розробка уроку математики  

та тестові завдання опубліковані на інтернет-сайті «Всеосвіта» (сертифікат від 18.08.2020 

р.); урок математики – на інтернет-сайті «На Урок» (сертифікат від 20.10.2020 р.). Її 

учениця Коркош Н. на міському конкурсі з  початкового технічного моделювання посіла 

ІІ та ІІІ місце (26.01.2019р.). 

 Людмила Іванівна – учасник конкурсу-ярмарку педагогічної творчості (2018р.), 

співавтор збірки «Проєктна діяльність у початковій школі»; учасник та призер (ІІІ місце)  

І туру ХVII обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації «Виховна 

робота» (2020 р.), посібник «Люби природу не для себе, люби для неї». 

           



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  вчительки початкових 

класів 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 

Прокопець Людмили Ярославівни 

 
Прокопець Л.Я. має середню спеціальну педагогічну освіту за спеціальністю «Викладання в 

початкових класах загальноосвітньої школи» та працює за отриманим фахом у Рівненському  НВК 

№12 з 1999 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст», підтверджену  рішенням атестаційної 

комісії Рівненського НВК №12 від 21 березня 2016 р. У поточному навчальному році має педагогічне 

навантаження 19 год на тиждень. 

 Із 19.06.2018р. по 22.06 2018р. Прокопець Л.Я. пройшла 30-годинне підвищення кваліфікації 

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

педагогічним проєктом «Інтелект України  в Рівненському обласному інституті післядипломної 

освіти; із 20.08.2018р. по 30.08 2018р. пройшла 60-годинне підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018-2019 н.р.; із 25.08.2020 р. по 

28.08.2020р. успішно завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи (3 клас), які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України», за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей»; із 22.03.2021р. по 25.03.2021р. успішно завершила 

навчання за програмою підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого дня  (довідка 

РОІППО № 01-12/220 від 22.03.2021р.);  03 жовтня 2019 року  навчалася на курсах за програмою 

одноденного тренінгу «Ігрові та діяльнісні методи навчання за методикою the Lego Foundation». 

 Учителька має ґрунтовну теоретичну та методичну підготовку. Вивчає і творчо впроваджує в 

практику своєї роботи досягнення педагогічної науки та передового досвіду. Працюючи над темою  

«Впровадження компетентісно-орієнтованого підходу і розвиток творчих здібностей учнів», 

Прокопець Л.Я. у своїй діяльності активно застосовує інноваційні форми роботи з учнями. Навчальна 

робота на уроці вміло чергується з різними видами практичної: руховою, трудовою, ігровою; 

оптимально поєднуються індивідуальні та фронтальні форми роботи з діяльністю в парах, групах. 

Учителька творчо впроваджує в практику своєї роботи метод проєктів. 

 Прокопець Л.Я. – учасник педагогічних читань, присвячених 100-річчю з дня народження 

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

(РДГУ, сертифікат від 27.09.2018р.); вебінару «Група продовженого дня, або Подаруй дитині радість» 

(сертифікат від 24.01.2018р.); круглого столу «Освітнє середовище Нової української школи: нові 

педагогічні підходи, методики, технології», присвяченого 25-річчю створення  МЕГУ імені академіка 

Степана Дем’янчука (сертифікат від 26.03.2019р.); Всеукраїнської науково-практичної Е-конференції 

«Імплементація інклюзивної освіти в контексті реформування Нової української школи» (РДГУ, 

сертифікат від 28.04.2020р); Всеукраїнської науково-практичної конференції «Формування у 

школярів та студентської молоді нових смислів в освітньо-виховному процесі», (РДГУ, 30.10.2020р.). 

Пройшла «Онлайн-курс для вчителів початкової школи» ( ЕdEra, сертифікат від 18.05.2018р.); 

«Робота вчителів початкових класів з дітьми з особливими освітніми потребами» (ЕdEra, сертифікат 

від 09.12.2018 р.); «Недискримінаційний підхід у навчанні» (ЕdEra, сертифікат від 18.11.2018 р.); 

навчання за 4-годинною програмою «Використання сервісів онлайн-конференцій і відеозв’язку Zoom 

та Google Meet, платформи Google Classroom для організації дистанційного навчання в закладах 

загальної середньої освіти міста Рівного» (сертифікат від 28.08.2020 р.). 

 Учителька охоче ділиться досвідом роботи. Провела показовий урок з української мови для 

вчителів міста, області, західного регіону в рамках науково-педагогічного проєкту «Інтелект 

України»  (жовтень, 2018 р.).  

 Людмила Ярославівна долучається до видавничої діяльності:  конспект уроку з української 

мови  «Лівий овал» розміщено на інтернет-сайті naurok.com.ua (сертифікат №ДБ-2001142819 від 

20.01.2020р.); урок читання «Це наше і це твоє»  надрукований у посібнику «Сучасний вчитель 

початкової школи: актуальні тенденції та пріорітети» (РДГУ, 2017р.). 

  

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  педагога-організатора 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

Рівненської міської ради 
                Бугайчук Ольги Олексіївни 

 Бугайчук Ольга Олексіївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю «Педагогіка і 

методика початкового навчання» та працює в Рівненському НВК №12 з 2000 року, має кваліфікаційну  

категорію «спеціаліст вищої категорії» та  педагогічне звання «педагог-організатор-методист», 

присвоєне рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської 

ради від 06.04.2016 року. 

Із 11.09.2018р. по 19.12.2018р. Ольга Олексіївна підвищила кваліфікацію в Рівненському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти та виконала випускну роботу «Я – громадянин 

Європи – Європейської держави». Із 06.07.2020р. по 09.07.2020 р. успішно завершила навчання за 

програмою підвищення кваліфікації педагогів-організаторів у РОІППО за напрямом «Розвиток 

професійних компетентностей», а з 12.01.2021р. по 15.01.2021р. – за програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти за напрямом «Педагогічна діяльність педагогічних працівників 

у контексті інституційного аудиту». Із  28 по30 жовтня 2019 року успішно завершила 20-годинний 

офіційний тренінг, проведений  міжнародною громадською організацією  «Молодь на роздоріжжі».  

17.03.2020р. дистанційно підвищила  кваліфікацію за видом вебінар на тему  «Як обирати стиль 

спілкування з дитиною в умовах сьогодення»; 29.03.2020р. дистанційно підвищила  кваліфікацію за 

видом вебінар на тему «Мініпроєкти у виховній роботі вчителя»; 14.04.2020р. дистанційно підвищила  

кваліфікацію за видом вебінар на тему «Підліткова депресія. Причини виникнення та алгоритми 

подолання»; 12.05.2020 р. дистанційно підвищила  кваліфікацію за видом вебінар на тему «Проведення 

виховної роботи класного керівника в умовах карантину».             

Педагог-організатор поширює свій педагогічний досвід серед колег міста та області: 07.02.2018р.  

виступила на засіданні міського методичного об’єднання педагогів-організаторів у галереї 

європейського живопису «Євро-Арт» щодо  виховання в учнівської молоді ціннісного ставлення до 

мистецтва через популяризацію найкращих творів живопису;  видала методичний посібник «Виховання 

ціннісного ставлення до себе через призму виховного процесу», який посів ІІІ місце в І турі XVІІ 

обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості; березень, 2019 р.– опублікувала розробку уроку-

тренінгу «Раціональний розподіл часу. Розпорядок дня школярів» у каталозі «Відкритий урок: розробки, 

технології, досвід»;  2020 р. опублікувала на сайті vseosvita.ua  методичну розробку «Порушення прав у 

казках», презентацію «Вишиванка – твій генетичний код»;  2018 р. опублікувала   матеріали на сторінці 

Book Server Управління освіти:  інтелектуальна гра «Зоряна година», мультимедійна презентація 

«Зоряна година»,  «На шляху до сталого розвитку». 

Ольга Олексіївна приділяє увагу роботі з обдарованими учнями: 2017 рік – участь у міському 

Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь обирає здоров’я» з виступом агітбригади «Ми за 

здоровий спосіб життя», 2018 рік – ІІІ місце в міському Всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Молодь 

обирає здоров’я» з виступом агітбригади «Все в твоїх руках» (Знаменець А., Дідик П., Кухарук Є., 

Купчишина О., Маслова Е., Юсип В., Залевська О.); 2019 рік – переможці VІІІ сезону гри 

загальноміського дебатного турніру «ПРЕС», 2019р.,  Симончук Є.  (10-Б), Марченко М. (11-А), Петрук 

А. (11-В); 2020 рік  - команда спікерів НВК №12 (Осіпчук Д., Колодинська А., Мартинович Я.) здобула 

перемогу у І етапі міського дебатного турніру ПРЕС. Бугайчук О.О. є координатором комісії по роботі з 

молодшими школярами. Із  2011р.  по 2018 р. керувала організацією дозвілля у пришкільному таборі 

«Веселка».  

 

 

 



Звіт про здобутки за міжатестаційний період  учителя образотворчого 

мистецтва, мистецтва 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

                                Рівненської міської ради 
      Полоненко Олени Юріївни 

   Полоненко Олена Юріївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

«Початкове навчання та образотворче мистецтво», працює вчителем образотворчого 

мистецтва та мистецтва у Рівненському навчально-виховному комплексі №12 з 1998 року, 

має кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», звання «вчитель-методист», 

присвоєне рішенням атестаційної комісії Управління освіти виконавчого комітету 

Рівненської міської ради від 06 квітня 2016 року. У поточному році має навантаження 19,5 

годин на тиждень. 

 Із 14.01.2019 р. по 25.01.2019 р. Олена Юріївна пройшла 72-годинне підвищення 

кваліфікації в Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на 

курсах вчителів мистецтва, образотворчого мистецтва та виконала курсову роботу 

«Формування творчих компетентностей учнів засобами декоративно-приклодного 

мистецтва»; із 04.05.2020 р. по 07.05.2020 р. – 30-годинне підвищення кваліфікації на 

дистанційних курсах  за напрямом «Розвиток професійних компетентностей». Із 

25.01.2021р. по 28.01.2021р. успішно завершила навчання в РОІППО на дистанційних 

курсах за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти, 

напрям «Особливості оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти в умовах 

компетентнісної освіти». 28.08.2020р. пройшла 4-годинне навчання при навчально-

інноваційному центрі Управління освіти за програмою «Використання сервісів онлайн-

конференцій і відеозв’язку Zoom та Google Meet, платформи Google Classroom для 

організації дистанційного навчання в закладах загальної середньої освіти міста Рівного». 

 Із 04.03.2021 р. Олена Юріївна є учасником проєкту «Вивчай та розрізняй: 

інфомедійна грамотність». 

  Учителька щорічно організовує дві шкільні тематичні виставки малюнків учнів 

(«Енергозбереження»  та до Дня цивільного захисту) та «Великодню майстерню» для 

випускників.   

У квітні 2019 року Полоненко О.Ю. долучилася до створення «Писанкового саду» 

до Великодня в рідному місті. Розробила ескіз та розписала одну з 25 велетенських 

писанок, які були виставлені у центрі міста. 

 Учні Олени Юріївни є щорічними призерами міських конкурсів образотворчого та 

декоративно-ужиткового мистецтва: 2016-2017 н. р. –  Пивоварчук В., 6-Б - ІІ місце у 

розділі «квілінг» та ІІ місце у розділі «кусудама» у конкурсі «Світ паперових фантазій»; 

2017-2018 н. р. – Пивоварчук В., 7-Б -                    І місце у розділі «Модульне оригамі» у 

конкурсі «Світ паперових фантазій»;  2019-2020 н. р. –                     4 призери: Колнер А., 

7-Г - ІІ місце, Мазур Д., 9-В - ІІ місце у конкурсі «Україна без корупції», Кувіца А., 8-Г - ІІ 

місце, Філіпова Л. - ІІІ місце у конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої»; 2020-2021 н. р. –              

8 призерів: Українець Ю., 10-В – І місце, Антонюк А., 9-Г – ІІ місце, Колнер А., 8-Г –ІІІ 

місце,              Кувіца А., 9-Г –ІІІ місце у конкурсі «Україна без корупції»; Антонюк А., 9-Г 

– ІІ місце у конкурсі «Яскравий світ коралових рифів»; Мартинюк Д., 9-В – І місце у 

конкурсі «Об’єднаймося ж, брати мої»; Мартинюк Д., 9-В – І місце, Вінюкова А. – ІІІ 

місце у конкурсі «Космічні фантазії». 

  

 

 



 Звіт про здобутки за міжатестаційний період  соціального педагога 

Рівненського навчально-виховного комплексу №12 

                                Рівненської міської ради 
Ігнатюк Оксани Юріївни 

Ігнатюк Оксана Юріївна має повну вищу педагогічну освіту за спеціальністю 

«Початкове навчання» та працює соціальним педагогом у Рівненському НВК№12 із 

2013 року, має кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії», присвоєну 

рішенням атестаційної комісії Рівненського НВК №12 від 21 березня 2016р. 

Із 23.03.2020р. по 26.03.2020р. Ігнатюк Оксана підвищила кваліфікацію в 

Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на 

дистанційних курсах за програмою підвищення кваліфікації соціальних педагогів, 

напрям «Розвиток професійних компетентностей», а з 12.01.2021р. по 15.01.2021р. 

успішно завершила навчання за програмою підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти за напрямом «Створення інклюзивного освітнього 

середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами». 

Оксана Юріївна має належні теоретичні знання та практичні навички, які вміло 

використовує у своїй роботі. Свою просвітницьку та профілактичну діяльність 

проводить з урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів, відповідно до 

сучасних вимог організації освітнього процесу. 

За міжатестаційний період Ігнатюк О.Ю. розробила навчально-методичний 

посібник на тему «Роль гаджетів у житті сучасного здобувача освіти», який посів         

ІІІ місце в І турі XVI обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості в номінації 

«Соціальна педагогіка» (11.02.2019р); учасник обласного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості в номінації «Соціальна педагогіка» (сертифікат від 

27.03.2019р.); взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Університет і школа: перспективи співпраці» (Національний університет водного 

господарства та природокористування, сертифікат від 11-12 квітня 2019р.); учасник V 

науково-практичного семінару з теми «Актуальні питання розвитку практичної 

психології на Рівненщині» (сертифікат від 30 жовтня 2018р., РДГУ); пройшла 

тренінгову програму «Безпека та благополуччя дітей у громаді» Міжнародної 

громадськаої організації «Міжнародний центр розвитку та лідерства» (сертифікат 14-

15 грудня 2017р.); взяла участь у семінарі «Оптимізація інклюзивного супроводу 

методами арт-терапії: теорія і практика», Західноукраїнська асоціація арт-психологів 

та арт-терапевтів (сертифікат від 06 лютого 2019р); учасник семінару «Використання 

«Воскового планшету» у навчально-інклюзивному просторі» (сертифікат від 12 

лютого 2020р). 

Оксана Юріївна опублікувала тези доповіді з теми «Основні засади формування 

профорієнтаційної роботи у закладах освіти» у збірнику тез Міжнародної науково-

практичної конференції «Університет і школа: перспективи співпраці» (11-12 квітня 

2019р., НУВГП, Рівне, ISBN 978-966-327-424-9). 

Соціальний педагог ділиться досвідом роботи з молодими колегами міста 

Рівного: у 2018р. на базі НВК №12 організовано засідання школи молодого 

соціального педагога на тему «Роль гаджетів у житті сучасного здобувача освіти»; 

2016р.-2019р.- виступи на психолого-педагогічних консиліумах 1-их, 5-их класів 

«Соціальна адаптація»; 2017р. - виступ на загальношкільних батьківських зборах 

«Стоп булінг».  
 



6. Про психолого-педагогічні утруднення вчителів на різних етапах 

роботи в школі  

(доповідь  Кравчук Н.М.,практичного психолога ) 

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

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

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

сформовані, однак зосередженість на собі й своїх можливостях дає переваги 

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

підтримати його емоційно. З погляду розвитку комунікативно-організаційних 

здібностей період досить плідний, учителі сприймають інформацію, схильні 

до продуктивної роботи. 

      У наступні 6 — 10 років відбувається стабілізація професійної діяльності 

педагога, формується професійна позиція. Педагог удосконалює арсенал 

методів і прийомів навчання. 

      Зменшується кількість конфліктів, пов’язаних з потребою педагога 

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

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

років найчастіше починають переживати так звану «педагогічну кризу», 

пов’язану з усвідомленням протиріччя між бажанням щось змінити (метод 

роботи, стиль спілкування з дітьми тощо) і можливостями. Учителі цієї групи 

виявляють більшу цікавість до учнів, уміють налагодити конструктивні 

взаємини з ними. 

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

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

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

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

формуються захисні механізми. З іншого боку, цей час розквіту 

професіоналізму, захопленості своєю справою. 

    Найбільш високих результатів праці досягають учителя зі стажем роботи 

21 — 25 років. Також вони мають найбільш високу оцінку сформованості 

професійних якостей. З однієї сторони вчитель-майстер повністю присвячує 

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

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

ситуація й для вчителів зі стажем більше 25 років. 

 

 

 

 

 



Список педагогічних працівників  Рівненського НВК №12 

1. Андраш Тетяна Валентинівна 

2. Бабійчук Тетяна Петрівна 

3. Баша Юлія Василівна    

4. Бондарець Юлія Юріївна 

5. Бондарук Людмила Володимирівна 

6. Боровець Наталія Вікторівна  

7. Бугайчук Ольга Олексіївна 

8. Велетнюк Оксана  Валентинівна 

9. Венцурик Людмила Михайлівна 

10. Височанська  Тетяна Володимирівна 

11. Вітковська Оксана Павлівна 

12. Гайдук  Галина Валентинівна 

13. Галганець Ірина Вікторівна 

14. Герасимович Жанна Олександрівна 

15. Герасимович Валентин Юрійович 

16. Гойда Ольга Петрівна 

17. Городніченко Анастасія Олександрівна 

18. Грибчук  Світлана Миколаївна 

19. Грицюта Олена Анатоліївна  

20. Гуменюк Сергій Степанович 

21. Данилюк Ольга Олександрівна 

22. Дащинська Юлія Володимирівна 

23. Жагаріна Ольга Олександрівна 

24. Жежук Зінаїда Володимирівна 

25. Заброцька Світлана Віталіївна 

26. Залюбовська Валентина Леонтіївна 

27. Замлинна Тетяна Йосипівна 

28. Іванкова Наталія Володимирівна 

29. Іванчук Богдан Олександрович 

30. Іванюк Лариса Василівна 

31. Ігнатюк Оксана Юріївна 

32. Кадепська Галина Михайлівна 

33. Карабанова Ганна Володимирівна 

34. Карпович Світлана Миколаївна 

35. Качараба Ольга Павлівна 

 



36. Кирилюк Олена Володимирівна 

37. Кішеньчук Валентина Володмирівна 

38. Климюк Олена Володимирівна 

39. Коваль Вікторія Святославівна 

40. Коваль Галина Євгенівна 

41. Ковальова Людмила Миколаївна 

42. Кравчук Наталія Миколаївна 

43. Кривко Валентина Григорівна 

44. Кульчинська Мілєна Петрівна 

45. Куришко Костянтин Андрійович  

46. Лавренчук Інна Ярославівна 

47. Лагодюк Вікторія Юріївна 

48. Оксенюк Алла Анатоліївна 

49. Мануйлик Марія Валеріївна 

50. Марковська Наталія Володимирівна 

51. Мартинчик Костянтин Володимирович 

52. Марушкевич Лариса Володимирівна 

53. Марущак Любов Іванівна 

54. Мельничук Ольга Павлівна 

55. Місюра Олександра Сергіївна 

56. Мороз Ольга Миколаївна 

57. Мосійчук Галина Анатоліївна 

58. Мотузко Ольга Василівна 

59. Мусійчук Олена Олександрівна 

60. Невелічук Лариса Петрівна 

61. Ніколайчук Оксана Іванівна 

62. Остапчук Тетяна Анатоліївна 

63. Павлішин Наталія Олександрівна 

64. Пасюта Тетяна Ярославывна 

65. Полоненко    Олена Юріївна 

66. Примачок Валентина Василівна 

67. Прокопець Едуард Володимирович 

68. Прончук  Марія Василівна 

69. Рачек ТетянаМиколаївна  

70. Ревуцька Світлана Анатоліївна 

71. Савенко Наталія Іванівна 

72. Савсуненко Тетяна Вікторівна 

73. Самолюк Наталія Василівна 

74. Семенюк Вікторія Петрівна 

75. Середюк Ольга Володимирівна 

76. Сидоркевич Галина Миколаївна 

77. Сидорук Галина Василівна 

78. Симонович Галина Олексіївна 



 

 

 

 

 

 

 

 

79. Сирочук Ніна Петрівна 

80. Скрипнюк Наталія Миколаївна 

81. Слободянюк Ірина Олександрівна 

82. Сорока Ірина Володимирівна 

83. Степаненко Ліна Пилипівна 

84. Стрельбицька Валентина Володимирівна 

85. Талащук Тетяна Миколаївна 

86. Ткач Євгенія Олександрівна 

87. Федорчук  Ірина Володимирівна 

88. Чернишова Олександра Петрівна 

89. Чернова Вікторія Володимирівна 

90. Чернова Ольга Ігорівна 

91. Чибиряк Інна Михайлівна 

92. Шамрик Оксана Яківна 

93. Шквородюк Людмила Володимир. 

94. Шубер Галина Олександрівна 

95. Ядвіжук Ніна Володимирівна 

96. Ядвіжук Тамара Володимирівна 

97. Ярощук Руслана Василівна 


