
Самоаналіз діяльності  Рівненського 
навчально-виховного комплексу №12 
Матеріали до державної атестації  

навчального  закладу







Збудована 1963 роціЗбудована 1963 році
- 8-річна школа
- ЗНЗ

- НВО №12
- НВК №12 «Школа-
ліцей»







Адміністрацією школи на виконання законів Конституції України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», інших нормативно-
правових документів, реалізацію постанови Кабінету Міністрів України правових документів, реалізацію постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 січня 2004 р. N 24 «Про державний стандарт  базової і повної 
середньої освіти», постанови Кабінету Міністрів України   від 20 квітня 
2011 р. № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової 
загальної освіти» постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2011 р. № 1392 «Про затвердження Державного  стандарту базової і 
повної загальної ередньої освіти», Державного стандарту початкової 
загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
16 листопада 2000 р. N 1717.а також цільових програм, прийнятих 
розпорядженнями голови обласної адміністрації i затверджених ceciєю
обласної ради та ухвали обласної і міської серпневих педагогічних 
конференцій вжито заходи, спрямовані на забезпечення належних умов 
для функціонування НВК №12 та створення умов для рівного доступу 
мешканців регіону до якісної освіти. 



тут вона не готується до 
життя, а повноцінно живе



Вся діяльність 
навчального закладу 
націлена на те, щоб 
сприяти становленню
особистості як творця і 
проектувальника проектувальника 
власного життя.



вчитись;

працювати;працювати;

жити;  

реалізувати себе.



Полікультурні компетентності;

Комунікативні компетенції;Комунікативні компетенції;

Інформаційні компетенції; 

Здатність приймати рішення і виконувати соціальні 
ролі.









� програми підвищення якості шкільної 
природничо-математичної освіти на період 
до 2015 року; до 2015 року; 

� програми впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у навчальних 
закладах області на період до 2015 року; 

� обласної програми роботи з обдарованою 
молоддю на 2011–2014 роки.



ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, 
інтегрованого, компетентнісного, діяльнісного 
підходів до розвитку, виховання та навчання. В 
рамках реалізації програми та з метою формування
основ дитячої елементарної життєвої компетентності 
перед вступом до школи адміністрацією школи 
забезпечено тісну взаємодію навчального закладу з забезпечено тісну взаємодію навчального закладу з 
дошкільними навчальними закладами міста 
( ДНЗ компенсуючого типу для дітей з вадами зору 
№35, ДНЗ загального типу з логопедичними групами 
№ 56, ДНЗ загального типу №51,№38, №47 ) та
родинами майбутніх школярів.Проводиться облік 
дітей мікрорайону школи, загальні збори для батьків 
майбутніх першокласників, індивідуальні консультації 
психолого-педагогічної служби школи, спортивно-
масові заходи для родин мікрорайону школи. 





� Внутрішньошкільний контроль 
закладу характеризується 
плановістю, систематичністю, плановістю, систематичністю, 
оперативністю і об’єктивністю.

� Контролем охоплено всіх 
працівників і ділянки роботи школи 
завдяки поєднанню різних видів 
контролю як за змістом, часом, так і 
за періодичністю і функціями.







•З приводу зарахування до 1 класу – 1520
•З приводу працевлаштування – 97
•З приводу переводу дитини з одного класу в інший – 45
•З приводу переводу дитини в іншу школу – 32

Впродовж 2011-2014 років до адміністрації та 
педагогічних працівників школи було здійснено 
понад 11103 звернень з наступних питань: 

•З приводу переводу дитини в іншу школу – 32
•З приводу зарахування дитини до школи – 175 
•З приводу навчальних досягнень дитини – 5100 
•З особистих питань – 57
•З приводу тимчасового звільнення учня від навчання – 570 
•З приводу оздоровлення дитини – 37
•З приводу навчання та поведінки учня – 1340
•З приводу відновлення документів про освіту – 9
•З приводу характеристики на учня – 730
• З приводу організації індивідуального навчання – 19
• З приводу покращення матеріально-технічної бази - 15 
• З приводу набору до літнього табору – 1357



Всього 159 учителів

•Спеціалісти    - 22 учителів (14%)
•ІІ категорія – 19 учителів (12%)
•І категорія – 20 учителів (13%)•І категорія – 20 учителів (13%)
•Вища категорія – 98 учителів (61%)
•Вища категорія  (без звання) 

– 26 учителів (16%)
•Вища категорія, звання “Старший    
вчитель” – 27 учителів (17%)
•Вища категорія звання “Вчитель –
методист” – 45 учителів  (28%)



Кількість працюючих педагогів упродовж 
п’яти років залишається практично 
незмінною, що свідчить про:

•стабільність кадрового потенціалу;
•ефективність заходів, ужитих адміністрацією 
школи щодо збереження кадрового потенціалу 

� Вакансії  - відсутні;
� Скорочення – немає;
� Вчителі пенсіонери – 16 ( 10 % )
� Вчителі, які перебувають в допологовій, пологовій 

відпустках та відпустках по догляду за дитиною –
17  ( 11 % )

школи щодо збереження кадрового потенціалу 
в умовах скорочення мережі класів у середній 
ланці
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2014-2015

64 класи
5 ГПД

2011-2012

61 клас,
4 ГПД

1661 учень

2012-2013

61 клас, 
4 ГПД

1695 учнів

2013-2014

61  Клас,
5 ГПД

1701 учень

1759 учнів



Проживає 1159 дітей 
віком від 6 до 18 років;
Дітей віком 5 років - 163







Розгалужена 

Індивідуально-
групові заняття 
для підготовки до 

ЗНО 

Курси за 
вибором

Індивідуально-
групові заняття 
для підготовки 

до ДПА
Розгалужена 
система 

навчання в 
НВК №12

Факультативне 
поглиблене 
вивчення 
окремих 
предметів

Факультативи



Поглиблене вивчення
іноземних мов 
( англійська, німецька ) з 
1-го класу

Поглиблене вивчення
математики з 8 – го 
класу



2011- 2012-

2013-
2014 н. р.

6 класів 
пропедевтичних 

26 класів 
поглиблене 
вивчення 

2014-
2015 н. р.

6 класів 
пропедевтичних 

28 класів 
поглиблене 
вивчення 
предметів2011-

2012 н. р.

4 класів 
пропедевтичних 

26 класів 
поглиблене 
вивчення 
предметів

2012-
2013 н. р.

5 класів
пропедевтичних 

24 класів 
поглиблене 
вивчення 
предметів

вивчення 
предметів

вивчення 
предметів



З  1.09.2013  у НВК № 12розпочато навчання за 
програмою “ Інтелект  України”
Автор проекту, доктор педагогічних наук, професор 
Гавриш Ірина Володимирівна



Офіційний сайт проекту 
www.intellect-ukraine.org.



В школі навчається 35  дітей 
з особливими потребами

З 1 вересня 2013 року 
в закладі функціонує клас 
інклюзивної форми навчання





Кількість 
комп’ютерної 
техніки в закладі

Навчальні роки

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Забезпеченість навчально-
виховного процесу 
комп’ютерною технікою
з 2012 по 2014 рік 
збільшилась на 35% 

техніки в закладі

Комп’ютери, 
задіяні у 
навчально-
виховному процесі

54 66 72

Ноутбуки 2 8 13

Проектори 5 6 6

Телевізори 14 17 25



Інформаційні освітні технології в

школі – це:
• використання спеціалізованих електронних посібників

навчання на уроках

Кількість комп’ютерних програмних  засобів навчання  - 69.



Інформаційні освітні технології в

школі – це:
Комп’ютери приєднані до мережі ІНТЕРНЕТ. Завдяки цьому

використовується програма голосового On-Line зв’язку SKYPE для
оперативного вирішення питань співпраці з зарубіжними
партнерами по програмі RITA (Польща), м. Дортмунд

(Німеччина)

RITA

Дортмунд

137 педагогів стали учасниками методичних вебінарів у режимі on-line



Інформаційні освітні технології в школі –це:

Школа веде свою інтернет – сторінку
www.nvk12.rv.ua

Школа веде свою інтернет – сторінку
www.nvk12.rv.ua





Навчальний рік К-ть
учнів у

К-ть учнів,
що

Високий і достатній рівні

навч. досягненьучнів у

школі

що

навчалися

на високому

рівні

навч. досягнень

Кількість

учнів

% від загальної

кількості

2011-2012н.р. 1661 131 (8%) 811 49%

2012-2013н.р. 1692 174 (10%) 895 53%

2013-2014н.р. 1701 175 (10%) 882 52%

Всього 5054 480 ( 9,3 % ) 2588 51,3 %



� 5  випускників 9 – х класів отримали 
свідоцтво з відзнакою ( 4  % )

� 13 учнів 11-х класів отримали золоту � 13 учнів 11-х класів отримали золоту 
медаль

( 6,7 % )
� 1 учениця отримала срібну медаль

( 0,5% ); 
� 49 учнів 11 - х кл. отримали грамоти за 
особливі досягнення з окремих предметів 
( 25% ), 

� 159 учнів перевідних класів (2 – 8, 10 кл.) 
нагороджені похвальними грамотами 
(10,6% )





Спільно з МЕГУ з 2008 року поводиться наукова 
робота з психолого-педагогічного супроводу 
учнів НВК №12



66

Результати комплексної діагностики 
пізнавальних процесів учнів 4-х класів
(185  учнів;      березень -2014 року)

22

19

31

66

гуманітарний математичний перспективний творчі
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У 2013-2014 н.р. на контролі перебували:
� Діти-сироти та діти, 
позбавлені батьківського піклування – 7;позбавлені батьківського піклування – 7;

� Діти-напівсироти – 53;
� Діти-інваліди – 35;
� Багатодітні сім’ї – 116;
� Неповні сім’ї (розлучені) – 212 в них дітей - 277;
� Неповні сім’ї (одиночки) – 27 в них дітей - 29;
� Батьків за кордоном – 30;
� Діти-чорнобильці -162 дитини;
� Диспансерний облік - 331



� Марки Червоного Хреста - 900 грн.
� Благодійний марафон «Маємо честь запросити» - 2775 грн.
� Участь у благодійному марафоні «З вірою в майбутнє» - 1000 

грн.
� Допомога на лікування дитині, яка потрапила у ДТП – 5000 грн.
� Участь в акції «Серце для Іванка» - 5121 грн.
� Допомога на лікування учениці 1 класу – 3895 грн.

Участь у благодійному концерті «Великодні Дзвони» - 350 грн.� Участь у благодійному концерті «Великодні Дзвони» - 350 грн.
� Допомога на лікування учениці 1 класу – 9045 грн.
� Допомога на лікування учня 7класу – 4295 грн.
� Акція «Діти – дітям» - 1689 грн.
� Канцтовари, іграшки, Акція «Подаруй родині радість»2 

комп’ютери (приблизно 8000 грн.)
� Акція «Турбота» - 1610 грн.
� Акція «Турбота» Допомога на лікування учителю – 2500 грн.
� Допомога на лікування учню 10 – 5000 грн.
� Оздоровлення учениці 9 класу – 6350 грн.

2013-2014 н. р.    - 57530 грн.



Категорії 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Учні 5-9 
класів

757 (100%) 751 (100%) 716 (100%)

Учні 10-11 
класів

184 (100%) 174 (100%) 168 (100%)



Робота над ІІ етапом проблемної теми:
«Забезпечення ефективності навчально-виховного 
процесу через сучасні підходи до створення середовища процесу через сучасні підходи до створення середовища 
для самореалізації та всебічного розвитку особистості».

(2014-2016)
•Узагальнення та апробація досвіду
•Вивчення та діаграмний аналіз результативності 
сучасних підходів.
•Розробка та апробація авторських сучасних підходів до 
створення   середовища для самореалізації та всебічного 
розвитку особистості.
•Діагностування. Аналіз та узагальнення результатів.



� взаємовідвідування та самооцінка,� взаємовідвідування та самооцінка,
� діаграмний аналіз та 
систематизація результатів 
апробації, 

� відкриті та інтегровані уроки,
� систематизація та аналітичний 
коментар результатів роботи 
динамічних творчих груп.



•• Індивідуальна роботаІндивідуальна робота1

Розроблено  різноманітні  форми 
навчання з використанням 
інноваційних технологій

•• Фронтальна роботаФронтальна робота2

•• КолективнаКолективна роботаробота3

•• Групова роботаГрупова робота4



- Перцептивні методи (передачі й сприйняття навчальної інформації 

за допомогою почуттів):
• словесні;• словесні;
• наочні;
• аудіовізуальні;
• практичні.

- Логічні методи (організація і здійснення логічних операцій).

- Гностичні методи (організація і здійснення розу-мових операцій).

- Методи самоврядування навчальними ДІЯМИ



•методи усного контролю, •методи усного контролю, 
•письмового контролю, 
•лабораторного контролю, 
•контроль з використанням інформаційних 
технологій,
•різні методи самоконтролю.
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Динаміка участі  педагогічних  
працівників  закладу  у  фахових 
конкурсах:

навч.

рік

кількі

сть 
пед.

праці

вникі

міський заочний 
конкурс

педагогічної 
майстерності

«Методична 

І тур обласного 
конкурсу-ярмарку 

педагогічної 
творчості

Якість участі

в
«Методична 
скарбниця»

подан

о 
матері

алів

отрима

ли 
призов

і місця

стали 
лауреа

тами

подан

о 
матері

алів

отрима

ли 
призов

і місця

стали 
лауреа

тами

Всього % якості

2011-2012 159 9 - 6 15 - 8 38 23,9 %

2012-2013 157 9 3 6 16 6 3 43 27,3 %

2013-2014 157 9 3 5 21 1 6 45 28,7 %







1. Коваль В.С. (березень 2014р., міське МО, виступ на тему “Вітаміни групи В”),
2. Місюра О.С. (серпнева конференція, виступ на тему “Особливості викладання основ 
здоров’я в 5- х класах відповідно до нового державного базового стандарту освіти”), 

3. Конончук Г.В.
• жовтень 2013р., виступ на обласному семінарі-практикумі для методистів РМК 

“Система методичної роботи навчального закладу з учителями природознавства, 
біології, основ здоров’я. Природознавство – пропедевтичний курс”;

• квітень, 2014р., виступ на Всеукракраїнській науково-практичній конференції 
“Екологічна освіта і виховання в умовах сучасної школи”), 

4.      Самолюк Н.В. (березень, 2014р., виступ на засіданні обласної творчої групи 
“Використання ІКТ на уроках хімії”), 

5.      Замлинна Т.Й. (доповідь на міському фестивалі фізичної майстерності “ФізФест-
2014” “Методи активізації навчально-пошукової діяльності учнів у позаурочний час”),

6.     Чернова О.І. (грудень 2013р. , виступ на міському семінарі “Характеристики умов 
навчання курсу “Сходинки до інформатики”),  



7.  Мотузко О.В.
� (березень 2014р.,  міське МО, виступ  на тему “Творча майстерня учителя географії та економіки”, 

міський семінар-практикум, виступ на тему “Оптимізація роботи з обдарованими учнями в умовах 
навчального закладу: проблеми, знахідки, пошуки”; 

� квітень 2014р. , міський семінар-практикум, виступ на тему “Організація проведення моніторингу якості 
знань за результатами навчання учнів у початковій та основній школі”),

� березень 2014р. , практика для заступників директора, слухачів курсів при РОІППО, виступ на тему: 
”Особливості роботи з обдарованими дітьми”
8. Лагодюк В.Ю.8. Лагодюк В.Ю.

� жовтень 2013р., засідання міжнародної творчої групи при Гетте інституті за участю куруючого 
проектами МОН України,”Особливості реалізації PASH – проекту, звіт роботи за 2012-2013 н.р.”

� листопад 2013р., обласна школа молодого вчителя, виступи на тему “Система роботи з молодими 
вчителями” та “Алгоритм використання активних форм навчання на різних етапах уроку” 

� січень 2014, Всеукраїнський семінар директорів, “Управлінські аспекти впровадження науково-
педагогічного проекту “Інтелект України”;

� лютий 2014, обласний семінар, “Практика впровадження інклюзівної освіти в ЗНЗ”;
� березень 2014р. , практика для заступників директора, слухачів курсів при РОІППО,  виступ на тему: 

“Основні аспекти управлінської діяльності”,
� червень 2014, засідання міжнародної федерації ТРD(м. Варшава ), “Особливості реалізації 

інтеграційних українсько-польсько-литовських проектів, звіт роботи за 2012-2013 н.р”
9. Ніколайчук О.І. (листопад, 2013р.,  обласна школа молодого вчителя, “Впровадження інноваційних 
форм роботи”),       

10. Гуменюк  Л.М. (листопад 2013р., обласна школа молодого вчителя, “Теоретичні аспекти 
використання активних форм навчання на уроках математики”), 
11. Гайдук Г.В. (листопад 2013р., курси для слухачів  РОІППО, “Нерівності в шкільній програмі”)



12.     Симонович Г.О. (лютий 2014р.,  практика для слухачів курсів РОІППО,“Документація
шкільного методичного об’єднання”),

12.     Симонович Г.О. (лютий 2014р.,  практика для слухачів курсів РОІППО,“Документація
шкільного методичного об’єднання”),

13.     Степаненко Л.П. (міська педагогічна конференція, «Адаптація п’ятикласника у 
середній школі. Особливості викладання іноземних мову 5 класі»),

14. Кульчинська М.П.
� (жовтень 2013р., засідання обласної лабораторії полілінгвізму, “Особливості 

викладання другої  іноземної мови у 5 класі відповідно до нових стандартів загальної 
середньої освіти”),

� березень 2014р. , практика для заступників директора, слухачів курсів при РОІППО 
виступ на тему “Реалізація проблемної теми школи”

14. Кривко В.Г., Гисюк Н.В., Лапчук В.Б., Мусійчук О.О., Слободянюк І.О., Федорчук
І.В. (березень 2014р., засідання міського МО, майстер-класи),

15. Гисюк Н.В. (серпнева конференція 2013р., виступ на тему “Кейс учителя 1-х класів”),
16. Тиндик І.І. (серпнева конференція 2013р., виступ на тему “Робота з батьками”),
17. Шквородюк Л.В., Бунтовська О.Г. (грудень 2013р., засідання лабораторії 

інклюзивної освіти при РОІППО, виступ на тему “Взаємодія учителя та учителя-
асистента у класі з інклюзивною формою навчання”),



19. Крещук О.М. (лютий 2014р., засідання школи молодого вчителя, виступ на тему “Професійне зростання вихователя ГПД”),

20. Бунтовська О.Г.
• січень 2014р., засідання міського МО, виступ на тему “Робота учителя-асистента у класі з інклюзивною формою навчання”, 
• квітень  2014р., колегія УО “Особливості роботи у класі з інклюзивною формою навчання”.
21.   Карабанова Г. В.
• березень 2014, засідання міського МО “Особливості методичного супроводу навчання за програмою 

“Інтелект України”,
• січень 2014, Всеукраїнський семінар директорів, майстер-клас методичного супроводу навчання за 

програмою “Інтелект України”, 
• травень 2014 “Проблеми та шляхи їх вирішення, щодо впровадження у ЗНЗ інклюзивного навчання”

22.   Діхтяренко Т.М. (березень 2014р.,  виступ на міських педагогічних читаннях для вчителів музичного мистецтва на тему 
“Т.Г.Шевченко в мистецтві”),





Участь у ярмарку педінновацій :      

№ Дані про автора Назва матеріалу
1 Солтис Т.С. Пошуково-дослідницька робота з народознавства на уроках української мови та літератури

2 Лагодюк В.Ю., 
КульчинськаМ.П.,Середюк О.В

Пізнаємо Європу разом (лауреат)

3 Марущак Л.І, Вивчення творчості лауреатів Нобелівської премії на уроках світової літератури

4 Бугайчук О.О. Технологія КТС у дитячому колективі (лауреат)

5 Ядвіжук Т.В. Вивчення теми «Однорідні члени речення» у 8 класі

6 Примачок В.В. Удосконалення форм і методів навчання на уроках української мови та літератури шляхом 
упровадження технологій особистісно зорієнтованого навчання

7 Білоконь Р.В.,Лавренчук І.Я. Комплекс тестових завдань з англійської мови для 4-го класу

8 Білоконь Р.В.,Лавренчук І.Я. Комплекс тестових завдань з англійської мови для 3-го класу

9 Лагодюк В.Ю., Мотузко О.В. Від творчого учителя до творчого учня  (ІІІ місце)9 Лагодюк В.Ю., Мотузко О.В. Від творчого учителя до творчого учня  (ІІІ місце)

10 Рачек Т.М. Актуальність використання структурно-логічних схем у процесі вивчення світової літератури

11 МізьоваН.М. Better reading

12 Ветвінська М.П. Golden rules of reading(лауреат)

13 Кульчинська М.П. Інтерактивні форми і методи роботи на уроці іноземної мови (лауреат)

14 Сидорук Г.В., 
Бондарець Ю.Ю.

Типові завдання для контролю сформованості рівня компетентності з різних видів діяльності на 
початковому етапі вивчення англійської мови

15 Гойда О.П., Сидорук Г.В. Інтерактивні технології як засіб формування комунікативної компетенції

16 Стрельбицька В.В. Формування компетентностей школяра на уроках світової літератури

17 Марковська Н.В. Ефективні прийоми педагогічної взаємодії у вихованні вдумливого читача на уроках світової 
літератури

18 Симонович Г.О. Interesting English for those who like football(лауреат)

19 Степаненко Л.П. Я поділяю європейські цінності

20 Мазурок А.П. На вітрилах професійного досвіду у світ літератури (лауреат)

21 Сорока І.В. Використання інтерактивних технологій на уроках української мови та літератури (лауреат)





№ ПІП учасника Назва творчої групи
1 Косік О.В. По експериментальній програмі О. Гумінсьої
2 Бабійчук Т.П. Програма E-twinning,  група з творчого письма при РДГУ
3 Симонович Г.О. Член журі міського етапу олімпіади
4 Затірка О.М. Міжпредметні зв’язки, член журі міського етапу олімпіади, член обласної лабораторії полілінгвізму
5 Венцурик Л.М. Особистісно-зорієнтоване навчання, по експериментальній програмі А.Омельчука
6 Сорока І.В. Акмеологічний підхід до вивчення української мови
7 Ядвіжук Т.В. Використання інноваційних засобів на уроках української мови та літератури
8 Вітковська О.П. По експериментальній програмі А.Омельчука
9 Ульмер І.І. По експериментальній програмі А.Омельчука
10 Марковська Н.В. Нетрадиційні форми залучення учнів до книги
11 Рачек Т.М. Нетрадиційні форми залучення учнів до книги
12 Андраш Т.В. Міжпредметна творча група з акмеології
13 Шубер Г.О. Обласна творча група вчителів трудового навчання з формування та розвитку ключових 13 Шубер Г.О. Обласна творча група вчителів трудового навчання з формування та розвитку ключових 

компетентностей учнів через застосування педагогічної технології «Метод проектів»
14 Самолюк Н.В. Впровадження ІКТ в навчальний процес з хімії
15 Мілінчук М.М. Намисто бібліотечних ідей: класика жанру та інновації
16 Гайдук Г.В. По розв’язуванню олімпіадних задач
17 Третьяк Т.С. По розв’язуванню олімпіадних задач
18 Іванюк Л.В. Інтерактивне викладання в системі природничих наук
19 Мусійчук О.О. Інтерактивне викладання в системі природничих наук
20 Сирочук Н.П. Використання НІТ на уроках
21 Грибчук С.М. Диференційоване навчання в початкових класах
22 Кульчинська М.П. Член журі міського етапу ярмарку педінновацій, член обласної лабораторії полілінгвізму
23 Чернишова О.П. Акмеологічний підхід до вивчення суспільствознавчих дисциплін
24 Юхимчук М.В. Член журі міського етапу олімпіади
25 Чернова О.І. Член журі методичної скарбнички







1.Секція «Бойового гопака».
2.Студія “Бального танцю”.2.Студія “Бального танцю”.
3.Клуб короткохвильового зв’язку DX- клуб
4.Кімната декоративно-ужиткового 
мистецтва.
5. Кімната школяра.
6. Інтернет-мультимедіа лінгафонний 
кабінет ( каб 102 ).
7. Інтернет-мультимедіа центр ( каб 105 ).
8. Бібліотека, читальна зала. 
9. Зала для проведення родинних свят .
10. Зал для сучасної хореографії.
11. Гімнастичний зал.



••Спортивна секція з баскетболу;Спортивна секція з баскетболу;
••Спортивна секція з волейболу;Спортивна секція з волейболу;
••Спортивна секція з футболу.Спортивна секція з футболу.

�� Авторської пісні;Авторської пісні;
�� Естрадної пісні;Естрадної пісні;
�� Хорового співу;Хорового співу;

��Хореографічний.Хореографічний.



�� Художньої творчості;Художньої творчості;
�� Початкове технічне Початкове технічне �� Початкове технічне Початкове технічне 
моделювання;моделювання;

�� Моделювання Моделювання 
іграшокіграшок--сувенірів;сувенірів;

�� Польська моваПольська мова





2011-2012 І місце

2012-2013 І місце

2013-2014 ІІ місце







� Співпраця з TPD.
� Співпраця з Європейським фондом освіти та демократії RITA. 
� Співпраця з Європейським фондом “Молодь в дії”.
� Проект «Чисте середовище – наша спільна справа», 

фінансування програмою “RITA”.
� Укладено угоду про співпрацю з Університетом інформаційних 

технологій та менеджменту в м. Жешов.
� Проект “Чисте повітря”, м. Сулейовек.
� Проект “Здоров’я на тарілках”, м. Сулейовек,фінансування 

програмою “Молодь в дії”.
� Проект “Некомп’ютені ігри”, фінансування програмою “Молодь 

в дії”.
� Проект “Щасливе дитинство - одне на ВСІХ!” ( травень, 2014)
� Проект “Пізнаємо Європу разом” (жовтень, 2013)� Проект “Пізнаємо Європу разом” (жовтень, 2013)
� Проект “Єдина Європейська родина” ( січень, 2014)
� Участь у Міжнародних Днях захисту дитини, м. Варшава 

(червень, 2014)



•Беремо участь у реалізації програми eTwinning Plus .

•Участь у семінарі для вчителів англійської мови з питань розвитку 
усного мовлення за участі викладачів Міжнародного університету LСС 

(листопад, 2013)
• Підготовка та складання екзаменів на отримання мовних 
сертифікатів міжнародного зразка
• Участь у міжнародному семінарі на базі університету LСС у Клайпеді 
(Литва, грудень, 2013)
• Реалізація українсько-польсько-литовського проекту
•“Щасливе дитинство – одне на всіх” (Варшава, червень, 2014)





�� Культура мовлення;Культура мовлення;
�� Теорія літератури;Теорія літератури;
�� Логіка;Логіка;
�� Цікава математика;Цікава математика;
�� Німецька мова;Німецька мова;

Російська мова;Російська мова;�� Російська мова;Російська мова;
�� Вибрані питання з алгебри;Вибрані питання з алгебри;
�� Прикладна інформатика;Прикладна інформатика;
�� За лаштунками шкільної За лаштунками шкільної 

математики;математики;
�� Ділове мовлення;Ділове мовлення;
�� Хімія в побуті;Хімія в побуті;
�� ВбережиВбережи себе від ВІЛ.себе від ВІЛ.
�� Християнської етики. Християнської етики. 
�� Програмування.Програмування.



Особлива увага приділяється 
структуруванню інформації



Реалізуємо різні форми навчання



Реалізуємо інтерактивні методи 
навчання





2008-
2009

2009 
2010

2010-
2011

2011
-

2012
-

2013
-

2012 2013 2014

3 3 2 5 2 2



Предмети 
2008

-
2009 
н. р 

2009 -
2010 
н. р. 

2010
-

2011
н.р. 

2011-
2012 
н.р. 

2012
-

2013 
н.р. 

2013-
2014 
н.р. 

Математика 6 1 3 - 3 2 

Українська мова 
та література 

3 2 1 2 2 2 

Біологія 0 0 - 2 2 2

2007 -
2008

2008 -2009 2009 - 2010 2010-
2011

2011-
2012

2012 -
2013

2013 -
2014

6 6 5 4 4 5 1



Предмет 2006
2007

2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

Українська  мова  та   літ 2 2 2 4 4 3 3 5

Математика 10 11 13 11 13 12 15 10

Фізика 5 3 3 2 3 3 5 3

Інформатика 4 6 5 3 2 1 1 1

Хімія 7 5 4 6 6 4 5 4

Біологія 3 1 1 - 1 - 6 1

Географія 3 2 2 3 3 6 5 2

Історія 3 5 3 3 2 3 4 3

Право 2 1 - - 1 3 4 3

Англійська мова 6 4 3 - 4 4 5 2

Німецька мова 1 1 1 1 3 2 2 -

Трудове навчання 3 2 1 2 2 4 2

Російська мова та 
література

1 1 5 3

Астрономія 1 3 1

Інформаційні технології 2 4 3

Педагогіка і психологія 1

Фізична культура 2 2

Всього: 47 44 39 34 45 47 73 46



Предмет 2007
2008

2008
2009

2009
2010

2010
2011

2011
2012

2012
2013

2013
2014

Українська мова та   літ. - - - 1 2 1 1

Математика 4 5 4 3 6 8 4

Фізика 1 - - - 2 - -

Інформатика 3 1 2 - - 1 -

Хімія 2 1 3 2 1 2 -

Біологія - - - - - - -

Географія - - 2 - 1 - -

Історія 1 1 2 - - - -

Правознавство - - - - 1 - -

Англійська мова 1 3 - 2 4 3 -

Німецька  мова 1 1 1 3 2 2 -

Трудове навчання - - 1 - - 2 -

Інформаційні технології - - - - 1 1 3

Астрономія - - - - 1 - -

Педагогіка і психологія 1

Російська мова та літ. - - - - - 2 2

Всього: 13 12 15 11 21 22 11



Результат участі у 2 етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт слухачів МАН

2007 –
2008

2008 –
2009

2009 -
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-
2014

3 7 6 8 8 10 4

Результат участі у 3 етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт слухачів МАН

2007 -
2008

2008 -
2009

2009 -
2010

2010-
2011

2011-
2012

2012-
2013

2013-2014

0 2 1 2 3 3 Учасник



�� Змагання з баскетболу Змагання з баскетболу 
(дівчата) (дівчата) –– ІІ місцеІІ місце

�� Змагання з баскетболу Змагання з баскетболу 
(юнаки) (юнаки) –– ІІ місцеІІ місце
Змагання з баскетболу Змагання з баскетболу 
(юнаки) (юнаки) –– ІІ місцеІІ місце

�� Змагання з баскетболу Змагання з баскетболу 
3Х3 (дівчата), обласний 3Х3 (дівчата), обласний 
етап етап –– ІІ місцеІІ місце

�� Змагання “Сімейні Змагання “Сімейні 
перегони” перегони” ––
І та ІІ місця, І та ІІ місця, обласний етапобласний етап
І місцеІ місце



�� Змагання з легкоатлетичного кросу Змагання з легкоатлетичного кросу –– ІІ місцеІІ місце
�� Легка атлетика Легка атлетика –– ІІІІ загальнокомандне місцезагальнокомандне місце;;
�� ПризериПризери змагань “Старти надій” в змагань “Старти надій” в �� ПризериПризери змагань “Старти надій” в змагань “Старти надій” в 

індивідуальному залікуіндивідуальному заліку



2007-2008     - ІІІ
2008-2009    - ІІ
2009-2010    - ІІ
2010 -2011   - IV2010 -2011   - IV
2011-2012    - Х
2012-2013    - VII
2013-2014     - ІІ



�у   2008 році – ІІ місце,
�у   2009 році – ІІ місце,
�у   2010 році – ІІ місце,
�у   2011році – І місце,
�у   2012 році – ІІ місце,
�у   2013 році – І місце,
�у   2014 році – І місце



Сходинки до Олімпу



















- Забезпечені сучасними технічними

засобами навчання на 37 %
- Поновлено 35 % меблів у навчальні

кабінети;
- Замінено 97 % сантехніки у санвузлах;
- Зроблено капітальний ремонт санвузлів

школи ( 72 % );
- Замінено 7 % підлоги у кабінетах



- Замінено 19 % вікон на

енергозберігаючі металопластикові ;енергозберігаючі металопластикові ;
- Замінено 67 % світильників на

енергозберігаючі



1. Упорядковано територію 
навчального закладу та  клумби;навчального закладу та  клумби;

1. Скошено газони на території школи;
2. Посаджено дерева та кущі;
3. Зрізано старі дерева та вивезено сміття;
4. Виконано прання гардин;
5. Виконано чистку каналізації;
6. Упорядковано власними силами 
спортивний майданчик, відремонтовано 
спортивний інвентар.





� 67 кабінетів;
� 3 каб. Інформатики;
� Інтернет-мультимедійний лінгафонний каб.;
� Інтернет-мультимедійна конференц зала;
� 2 їдальні;
� 3 спортивні зали;
� Зала сучасної хореографії;� Зала сучасної хореографії;
� Гімнастична зала;
� Хімічний каб. з мультимедійним обладнанням та інтерактивною 

дошкою. 

У навчально-виховному процесі використовується: 
� 70 комп’ютерів;
� 11 мультимедійних комплекса;
� 29 плазмових панелей.

















рішення загальношкільної батьківської 

конференції, протокол  №2  від 4.05.2014















ІІ місце у 
спартакіаді 
серед ЗНЗ

97 %

2014

16 % від 
випускників 
ЗНЗ

високій 
рівень ЗНО

82 %
ВНЗ

серед ЗНЗ

якість участі 
у ІІ та ІІІ 
етапах 
олімпіад з 
базових 
дисциплін





��
У школі забезпечено рівний  доступ У школі забезпечено рівний  доступ 

до якісної освіти усіх категорій дітей 
відповідно до їхніх потреб.






