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ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РІВНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 28 У 2014-

2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Доповідь директора школи І. Віднічука 

 

 У Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

(додаток до наказу Міністерства освіти і науки України від 16. 06. 2015 р.        

№ 641) зазначено: «Сьогодні Українська держава та її громадяни стають 

безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення 

для подальшого визначення своєї долі, долі своїх сусідів, подальшого 

світового порядку на планеті. У сучасних важких і болісних ситуаціях 

викликів та загроз і водночас великих перспектив розвитку, кардинальних змін 

у політиці, економіці, соціальній сфері пріоритетним завданням суспільного 

поступу, поряд із убезпеченням своєї суверенності й територіальної цілісності, 

пошуками шляхів для інтегрування в європейське співтовариство, є 

визначення нової стратегії виховання як багатокомпонентної та 

багатовекторної системи, яка великою мірою формує майбутній розвиток 

Української держави.  

 Серед виховних напрямів сьогодні найбільш актуальними виступають 

патріотичне, громадянське виховання як стрижневі, основоположні, що 

відповідають як нагальним вимогам і викликам сучасності, так і закладають 

підвалини для формування свідомості нинішніх і прийдешніх поколінь, які 

розглядатимуть державу (patria) як запоруку власного особистісного розвитку, 

що спирається на ідеї гуманізму, соціального добробуту, демократії, свободи, 

толерантності, виваженості, відповідальності, здорового способу життя, 

готовності до змін.  

 Тому нині, як ніколи, потрібні нові підходи і нові шляхи до виховання 

патріотизму як почуття і як базової якості особистості. При цьому потрібно 

враховувати, що Україна має древню і величну культуру та історію, досвід 

державницького життя, які виступають потужним джерелом і міцним 

підґрунтям виховання дітей і молоді. Вони уже ввійшли до освітнього і 

загальновиховного простору, але нинішні суспільні процеси вимагають їх 

переосмислення, яке відкриває нові можливості для освітньої сфери». 

У 2014-2015 навчальному році у школі працювали 87 вчителів, 

практичний психолог, соціальний педагог, 2 педагоги-організатори, 3 

вихователі ГПД. Із 87 педагогічних працівників учителів із вищою 

кваліфікаційною категорією – 50, із І кваліфікаційною категорією – 13, з ІІ 
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кваліфікаційною категорією –13 і 11 - спеціалісти. Вчителів-методистів – 13, 

старших учителів – 27. за приблизними підрахунками комп’ютером володіє 

100% учителів. 

На початок минулого навчального року у школі навчалося 1252 учні, було 

укомплектовано 43 класи, середня наповнюваність становила 29 учнів у класі. 

У школі було укомплектовано три групи продовженого дня, а саме: група 

1-х класів  із денним сном, група 1-х класів без денного сну та суміжна група 1-

2-х класів. Відповідно здійснювали роботу із вихованцями вихователі 

А.Полюхович, Н.Ніколаєва, Н.Мельник. 

Із 1 вересня минулого року по 1 вересня цього року із закладу вибуло 16 

учнів.  

         На основі аналізу явища переходу учнів до інших шкіл було встановлено, 

що основними причинами були зміна місця проживання та бажання вчитися у 

закладах нового типу, зокрема у ліцеях. 

         Із 96 випускників 9-х класів 53 навчатимуться у 10 класі.  Інші вступили 

до училищ, коледжів, технікумів. Із числа учнів, які прийшли в 10 клас, 

сформовано класи математичного профілю та профілю української філології. 

         Із 1252 учнів на кінець навчального року 92 учні мали високий рівень 

начальних досягнень із предметів; високий та достатній – 415. Відмінників у 

школі – 92 учні. 

         У 2014-2015 н.р. школу закінчило 26 учнів 11-го класу. Похвальною 

грамотою «За особливі успіхи при вивченні окремих предметів нагороджено 19 

учнів, золотою медаллю – 5 учнів, а срібною – одна учениця. 

        Цьогоріч 169 дітей стали першокласниками, які об’єднались у 6 (шість) 

класних колективів. Тому в цілому станом на 28.08.2015 року мережа класів у 

школі є такою: 

1-4-х класів – 21; 

5-9-х класів – 20 ; 

10-11-х класів -  4; 

 Усього –45 класів. Середня наповнюваність – 29 учнів. 

             У школі забезпечується впровадження профільного навчання, що сприяє 

виявленню, розкриттю та реалізації індивідуальних здібностей, талантів і нахилів 

учнівської молоді. 

 Протягом 2014-2015 навчального року профільним навчанням було 

охоплено 83 учні школи;  функціонував 11 клас профілю української філології, а 

також 10-ті класи  профілю іноземної філології та математичного профілю. 

Розподіл учнів школи за профільними напрямами такий: у 10 класах іноземної 

філології навчається 29 учнів, математичного профілю – 28 учнів; у 10 класі  

української філології – 26 учнів.  
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У 2015-2016 н.р.планується ввести факультативи в 10-11 класах з 

української мови і математики.  

У школі функціонуватимуть 11-ті класи профілю іноземної філології та 

математичного профілю, планується створити 10-ті класи математичного профілю 

та профілю української філології. 

      Учителі, які працюють у профільних класах, упроваджують у практику роботи 

технології особистісно орієнтованої системи навчання, що надає кожному  учневі, 

спираючись на його здібності, нахили, інтереси, ціннісні орієнтації і суб’єктивний 

досвід, можливість реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності і поведінці. 

     Всеукраїнські учнівські олімпіади із навчальних предметів у 2014-2015 

навчальному році вдруге проходили за новими Правилами проведення І, ІІ і ІІІ 

етапів, які затверджені відповідним наказом управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. Найбільше учнів школи  брали 

участь у І етапі олімпіад із математики,  української мови та літератури. У ІІ 

етапі Всеукраїнських олімпіад від школи виступила команда із 38 учасників. 

Наші учні вибороли 15 призових місць, що становить 39,5%. Найкращі 

результати продемонстрували учні з української мови та літератури, історії, 

математики, географії, англійської мови.  

 Є учні, які щорічно перемагають на міському етапі олімпіад. Це Д.Деркач, 

К.Попова, Т.Марчук, Х.Іванцова, А.Дзюбчик. Цьогоріч призерів міських 

олімпіад підготували такі педагоги: І.Варава, В. Цибах, Г.Чуб’юк, Л.Панчук, 

Т.Маркова, Н.Мальцева, К.Довбенко, В.Дроздик,  С.Герасимчук, Н.Хорхолюк, 

Н.Музика, О.Доридор, Л.Герасимчук.  

  
Результати участі школярів у міському етапі олімпіад 

 

 
 

Відрадно відзначити, що у 2014-2015 н.р. вчителі початкових класів 

підготували двох призерів міського етапу олімпіади «Юне обдарування» (вч. 

Г.Козяр, Г.Лавренчук), а Козярчук Євген став переможцем обласного етапу 

олімпіади «Юне обдарування»  (вч. Г.Лавренчук). 

 
Результати участі школярів у міському етапі олімпіади «Юне обдарування» 



 

 4 

 
 

Результати участі школярів в обласному етапі олімпіади «Юне обдарування» 

 

 
 Призерами міської олімпіади «Крок» стали 4 учні, з них 2 - з математики, 2 

– з української мови і літератури. Їх підготували такі педагоги: В.Цибах, 

Г.Лабенська, Л.Шнайдер. 

 
Результати участі школярів у міській олімпіаді «КРОК» (математика) 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 5 

Результати участі школярів у міській олімпіаді «КРОК» (українська мова) 

 
 

 З 15 по 23 січня 2015 року учні школи взяли участь у І етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН. 

Дев’ятеро з них стали призерами. А 7 учнів вибороли призове місце у ІІ етапі, а  

двоє – в ІІІ етапі. Конкурс включав контрольні випробування із базових 

дисциплін, заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт та їх захист. 
Результативно працювали з учнями, членами МАН такі педагоги: Л.Панчук, 

В.Цибах, Т.Маркова, О.Гордієнко, Т.Щиглевська, Н.Ткачук. 

 
Результати участі школярів у І етапі Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН 

 

 
Результати участі школярів у ІІ етапі Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН  
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Результати участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнського  

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН 

 
 

 Учні школи беруть активну участь у різних конкурсах і добиваються 

високих результатів під керівництвом своїх наставників. У цьому році призерів  

творчих конкурсів підготували такі педагоги: Л.Панчук, А.Міщук, В.Цибах, 

Г.Козяр, Г.Лавренчук, О.Мазур, Т.Маркова, О.Павлюк, Л.Климентовська, 

Н.Примачек, Г.Росінська, О.Шевчук, Т.Цвик, С.Гапанчак, Ю.Ковальчук, 

В.Баталін, О.Сєрков. Наші учні вибороли 29 призових місць. 

 У числі призерів спортивних змагань є вихованці школи. Цьогоріч 

переможців підготували такі педагоги: В.Жартун, П.Савитюк, М.Максимчук, 

В.Максимчук, В.Клімович, М.Шинкарчук. 
      Однак є багато проблем, над вирішенням яких потрібно працювати, а саме:  

- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями у кожному  

класі; 

- ширше залучення до роботи з обдарованими учнями молодих науковців та 

викладачів вищої школи; 

- пропаганда досвіду роботи з обдарованою молоддю через фахові видання,  

ЗМІ; 

- вивчення досвіду роботи з обдарованою молоддю в інших школах міста, 

регіонах області та України. 

 За офіційними даними Українського центру оцінювання якості освіти у 

цьому навчальному році Дзюбчик Андрій отримав максимальний бал з 
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математики. Із семи з половиною тисяч шкіл України наша школа зайняла 302 

місце за результатами ЗНО з української мови. 

 За результатами ЗНО випускники школи стали студентами престижних 

вищих навчальних закладів: із 26 випускників 21 навчається у ВНЗ ІІІ-ІV рівня 

акредитації (16 на державній формі навчання, 2– навчатимуться у ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації; одна учениця навчатиметься за кордоном). 

Упродовж минулого навчального року адміністрація школи відповідно до 

річного плану роботи регулярно проводила виробничі наради, наради при 

директорові, оперативні наради, співбесіди з окремими вчителями з питань 

дотримання трудового законодавства педагогічними працівниками, виконання 

нормативних документів МОН України, що дало змогу забезпечити дотримання 

виробничої дисципліни та виконання правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

 Проводилися засідання педагогічних рад, на засіданнях яких розглядалися 

актуальні різнопланові питання, приймалися вмотивовані рішення, які 

виносилися на контроль. Так, у 2014-2015 навчальному році особливо 

змістовними, ґрунтовно підготовленими, об’єктивними, вмотивованими були 

засідання педагогічних рад з тем: «Про результати вивчення стану навчально-

виховного процесу з природознавства у 1-4-х класах», «Про результати 

вивчення стану навчально-виховного процесу з природознавства у 5-х класах, 

географії у 6-10-х класах, економіки та екології у 11-му класі.» ( Г.Власюк, 

Г.Козяр). «Розвиток творчих здібностей вихованців гуртків шляхом 

упровадження інноваційних освітніх технологій» (Л.Панчук). 

 Упродовж останніх років залишається стабільною кількість учнів, які 

відпочивають у пришкільному таборі (200). Варто відзначити гарно 

підготовлені матеріали вміщені на сайті школи вчителем О.Фейлик про 

діяльність табору. У липні - серпні оздоровлено в КП ДСОК „Електронік – 

Рівне” 9 дітей пільгових категорій, у ДЗОВСТ «Агатівка» - 4 учні. На 

особливому контролі перебувають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування, діти, батьки яких перебувають в АТО. 

Першочерговість при виділенні путівок надається дітям цих категорій.  

 Протягом навчального року шкільним харчоблоком завідувала п.п. А.Кравець. 

Кількість учнів, які отримували гаряче харчування протягом року, 820 учнів. З 

них: 

учнів 1-4-х класів – 620 учнів з батьківською доплатою; 

дітей-сиріт – 2; 

учнів ГПД (за рахунок батьків) – 90, 1 – за рішенням педради; 

дітей з малозабезпечених сімей – 47; 

діти, постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС – 1; 

діти учасників АТО – 16. 

 Колектив школи приділяє належну увагу організації навчання дітей з 

особливими потребами. Уже сам термін «діти з особливими освітніми 
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потребами» робить наголос на необхідності забезпечення додаткової підтримки 

у навчанні дітей, що мають порушення психофізичного розвитку.  
 З метою попередження та недопущення порушень вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» видано та доведено до відома всіх учасників 

трудових правовідносин наказ про дотримання антикорупційного 

законодавства України, розроблений план заходів із забезпечення реалізації 

антикорупційного законодавства України на 2015 рік. До 23 січня 2015 року 

закладом розроблені заходи на 2015 рік щодо поширення антикорупційних 

знань серед учасників освітнього процесу. Дирекцією школи своєчасно подано 

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

2014 рік. 

Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, 

рекомендаціями міського методичного кабінету методична робота у школі 

спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня, на особливості 

використання інноваційних технологій в навчально-виховному процесі школи 

як умови створення освітнього середовища учня. Зусилля були зосереджені на 

наданні дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим щодо 

підвищенні їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери і 

такого морально-психологічного клімату, який сприяв би пошуку більш 

ефективних інноваційних технологій. 

Аналіз підсумків роботи за навчальний рік свідчить, що колектив учителів 

школи наполегливо працював над реалізацією освітньо-виховних завдань, які 

були сконцентровані на науково-методичній проблемі «Формування 

індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня в інноваційному 

освітньому просторі». 

Робота над науково-методичною проблемою продемонструвала 

різноманітність форм і функціональних структур із підготовки вчителя в 

методичному, психолого-педагогічному та науково-теоретичному аспектах. 

Методичну роботу в школі координує методична рада, яка спрямовує 

діяльність учителів, методичних об’єднань, творчих груп, що формуються за 

результатами діагностування всіх членів педагогічного колективу, планує, 

узгоджує та аналізує проведення заходів відповідно до педагогічної проблеми. 

Кожен член педагогічного колективу мав можливість підвищувати свою 

кваліфікацію й фахову майстерність у методичних об’єднаннях, творчих 

групах, які діяли у школі. Зокрема, це методичне об’єднання вчителів 

української мови та літератури (керівник Климентовська Л.М.), світової 

літератури та предметів естетичного циклу (керівник Мазур О.Л.), учителів 

початкових класів (керівник Мельник С.Г.), учителів історії, правознавства, 

географії (керівник Кубко О.А.), учителів математики, фізики, інформатики 

(керівник Процько Т.В.), учителів іноземної мови (керівник Герасимчук С.В.), 

учителів трудового навчання, технологій (керівник Герасимчук Л.В.), учителів 
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біології, хімії (керівник Доридор О.І.), учителів фізичної культури (керівник 

Борисова І.В.), класних керівників (керівники: Дроздик В.М., Мельник С.Г., 

Мальцева Н.В.). 

Така співпраця є добре продуманою, має внутрішню чітку систему з 

комплексом алгоритмів діяльності. 

На належному рівні планується та проводиться робота методичних 

об’єднань школи.  

Колективи методичних об’єднань і груп пов’язують свою роботу з 

проблемою школи, вивчають та впроваджують інноваційні технології навчання, 

розглядають актуальні питання з дидактики, педагогіки, психології; проводять 

предметні тижні, показові уроки, позакласні заходи, творчі звіти вчителів тощо. 

Робота в цих методичних ланках є ефективною за змістом і за формою. 

Для членів педагогічного колективу школи директором школи Віднічук І.С., 

заступниками директора з навчально-виховної роботи Власюк Г.І., Козяр Г.В., 

заступником директора з виховної роботи Панчук Л.А. систематично й 

цілеспрямовано проводяться тематичні й індивідуальні консультації, надаються 

практичні поради з глибоким аналізом роботи вчителя. 

Однією з пріоритетних на сучасному етапі є проблема підвищення 

професійного рівня вчителя через його самоосвіту. Тому основне завдання 

методичної служби полягає в тому, щоб залучити вчителів до участі у процесі 

удосконалення кваліфікації. Саме з цією метою в плані роботи з педагогічними 

кадрами були передбачені індивідуальні форми роботи: індивідуальна робота 

над педагогічно-методичною проблемою, докурсова та післякурсова 

підготовка, консультування, творчі звіти, наставництво, опрацювання фахових 

журналів і методичної літератури та ін.. 

 Учителі школи Віднічук І.С., Козяр Г.В., Мальованчик В.В., Бондар Н.С., 

Мельник Н.А., Маркова Т.Г., Ціос Л.Л., бібліотекар Цяпуста Г.М. мали 

можливість підвищити фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників при РОІППО.  

Проведені заходи з неперервного удосконалення фахової освіти і 

кваліфікації педагогів школи були успішними, про що свідчать результати 

атестації. 

Методична робота у школі стимулювала деяких педагогічних працівників до 

підвищення кваліфікаційної категорії. 

За наслідками атестації у 2014-2015 навчальному році було встановлено 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої 

категорії» - 7 учителям; присвоєно кваліфікаційні категорії «спеціаліст вищої 

категорії» - 2; спеціаліст І категорії – 3, спеціаліст ІІ категорії – 7 учителям; 

присвоєно звання «учитель методист» - 1, «старший вчитель» - 1; встановлено 
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відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший вчитель» - 

4 учителям. 

Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до 

життєтворчої діяльності, тому що сучасний світ висуває високі вимоги до 

діяльності людини: конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому 

компетентна особистість. Шкільний вік є визначальним у подальшому розвитку 

особистості та формуванні базових компетентностей. Тому чи не кожен 

учитель школи ставить собі за мету сприяти розвитку життєвих 

компетентностей учнів і формуванню в них життєвих навичок, необхідних для 

становлення основ індивідуально-особистісного розвитку. 

У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня 

знань, умінь, практичних навичок учнів із навчальних предметів, формування 

певних компетентностей, який дає можливість отримати об’єктивну 

інформацію про стан викладання та рівень знань, умінь, практичних навичок 

учнів з предмета, формування певних компетентностей, спрямованих на основі 

цих досліджень заходи з підвищення якості вивчення предмета, надати 

необхідну організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-

предметникам із метою поліпшення стану навчання предмета.  

Протягом навчального року здійснювався контроль за станом викладання 

природознавства у 1-5 класах, географії у 6-10-х класах, економіки та екології у 

11-му класі та контроль за роботою гуртків. 

 Вагомий внесок зробили педагоги школи у конкурси методичних 

напрацювань.  

 Призерами міського етапу конкурсу-ярмарку педагогічної творчості стали 

такі педагоги: О.Лубенець - у  номінації «Спеціальна освіта» (І місце); 

В.Дроздик - у  номінації «Географія» (ІІ місце); Г.Козяр, Н.Анікіна, Л.Шевчук, 

О.Фейлик, Л.Мельохіна, І.Селезньова, С.Мельник, В.Мосіюк, Г.Лавренчук, 

Л.Шевчук, Н.Ніколаєва, Н.Мельник - у номінації «Початкова освіта» (ІІІ місце); 

І.Зубчук - у  номінації «Інформатика» (ІІІ місце); Г.Козяр - у  номінації 

«Початкова освіта» (лауреат); Н.Музика, І.Скоцик - у  номінації «Інформаційні 

технології» (лауреат); Т.Процько, Н.Мальцева, Т.Щиглевська, К.Довбенко у  

номінації «Математика» (лауреати).  Призерами обласного етапу конкурсу-

ярмарку педагогічної творчості стали: В.Дроздик - у номінації «Географія»  і 

С.Мельник (у складі міської творчої групи вчителів початкових класів 

«Літературне читання»). Матеріали вчителів нашої школи розміщені на BOOK-

SERVER управління освіти. 

 У лютому 2015 року в школі проходив методичний місячник професійної 

майстерності вчителів школи, було проведено засідання методичної ради, 

засідання круглого столу за темою методичного декадника, панораму 

показових уроків та виховних заходів. Саме цей місячник сприяв популяризації 

досвіду вчителів школи, і дав їм можливість ще раз продемонстрували 

ефективність використання нових педагогічних технологій і методів навчання. 
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 Колектив педагогів брав активну участь у проведенні заходів 

загальноміського характеру: 

 13 листопада 2014 року  відбувся міський семінар-практикум на тему: 

«Інноваційна освітня діяльність керівника творчого об’єднання з організації 

роботи гуртка образотворчого профілю». Справжньою окрасою семінару став 

креативний майстер-клас, розроблений керівником гуртка Т.Цвик.  

 18.11.2014р. проведено міський семінар  для учителів 1-х класів з теми 

«Проектування та проведення уроку в 1-му класі на засадах компетентісного 

(діяльнісного) підходу в умовах нового Державного стандарту». Досвідом 

роботи з даного питання ділилися вчителі Н.Данилюк, Л.Слободенюк, Р. Дідик, 

Л. Ціос. 

 На засіданні міської творчої групи «Літературне читання» секретами 

роботи на уроках літературного читання поділилася вчитель початкових класів 

С.Мельник. 

 12.12.2014р. учитель-логопед О.Лубенець практично продемонструвала 

інноваційні методи і прийоми роботи із дітьми, які мають мовні вади із питань 

їх корекції.  

 28.01.2015р. заступник директора Г.Козяр ділилася досвідом роботи 

школи підвищення фахової майстерності для заступників директорів, які 

курують початкову ланку із питання внутрішньо шкільного контролю у 

початкових класах. 

 А 17.03.2015р. був проведений міський етап олімпіади «Юне 

обдарування». Етап відкриття олімпіади підготували вчителі початкових класів 

та учитель музики Ціос Л.Л. 

В обласному етапі Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів «Джерело творчості-2015» у  

номінації «Керівник гуртка вокального та музичного мистецтва» Юрій 

Ковальчук посів І місце та став лауреатом республіканського етапу. 

 Аналіз стану методичної навчально-виховної роботи в школі за 2014-2015 

навчальний рік і вимоги сучасного життя, які потребують нових підходів до 

організації навчально-виховного процесу, дають підстави вважати, що науково-

методична проблема в теперішньому вигляді потребує оновлення. 

 Одним зі способів такого оновлення, а також розвитку пізнавальної 

активності є використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ). 

 Систематичне включення вихованців гуртків у пізнавальну, творчу, 

пошукову, науково-дослідницьку та експериментальну діяльність із 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій забезпечує 

формування та постійний розвиток їх інформаційно-комунікаційної культури. 

Практикується використання інформаційних технологій при підготовці 

організаційно-масових заходів.  
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 В.Баталін  використовує у роботі гуртка початкового театрального 

мистецтва соціальні мережі, наприклад, щоб видати школярам сценарії, 

зробити якісь нагадування або переглянути додаткове відео з You Tube. 

 Ю.Ковальчук розмістив матеріали про діяльності зразкового гурту 

традиційного поліського співу «Ранкова роса» у персональному блозі. 

 У школі є електронний банк даних про творчо обдарованих і талановитих 

вихованців гуртків. На сайті школи є вкладка «Гуртки», де розміщені текстові, 

фото- відеоматеріали про творчі здобутки учнів і педагогів тощо. 

Відрадно, що педагоги школи співпрацюють із редакціями науково-

редагогічних джерел. У цьому плані відзначилися вчителі початкових класів, у 

доробку яких є друковані праці, а саме:  

Козяр Г.В., Хоміч М.І. Педагогічний міст «Архітектоніка педагогічного 

успіху. /Г.Козяр// Завуч: науково-методичний журнал. –  2014. –  №13-14 (133-

134), липень, с.35-43. 

Федорчук В.І. Народні традиції харчування. /В.Федорчук// Основи здоров’я: 

науково-методичний журнал. – 2014. – № 11(47), листопад, с. 33-38. 

Мельник С.Г., Душа-Гудим Л.Б. Геометрія – це цікаво, корисно, необхідно. / 

С.Мельник, Л.Душа-Гудим//Початкове навчання і виховання: науково-

методичний журнал. – 201. – № 34-36 (398-400), грудень, с. 2-40. 

Ціос Л.Л. Архітектоніка сучасного уроку музичного мистецтва. /Л.Ціос//  

Мистецтво в школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура: 

науково-методичний журнал. – 2015. – №1(73), січень, с. 16-19. 

Лавренчук Г.М., Анікіна Н.А. Перші дні дитини в школі. /Г.Лавренчук, 

Н.Анікіна// Початкове навчання та виховання: науково-методичний журнал. 

2015. – №16-18 (416-418), червень, с.15-42. 

Матеріали з досвіду роботи вчителя історії Л.Панчук надруковані в науково-

методичному журналі вчителів суспільних предметів Рівненської області «Віхи 

століть» (№ 1-2 (38-39) – 2015). 

 Хоча загалом недостатнім є поширення передового педагогічного досвіду 

вчителів через друк у фаховій педагогічній пресі: педагогічних журналах, 

газетах тощо. 

Однак педагоги що недостатньо використовують в практичній роботі 

досягнення психолого-педагогічної науки, не продумують використання  

можливостей колективних форм методичної роботи. Подальшого 

вдосконалення потребує співпраця із науковими установами та вищими 

навчальними закладами.  

Пріоритетним напрямком виховної роботи школи традиційно є 

формування ціннісного ставлення особистості до держави і суспільства, а у 
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2014-2015 н.р. – до праці. Формуванню національної свідомості та 

самосвідомості, плеканню почуття патріотизму сприяли традиційні шкільні 

свята: День знань, «Моя хвилина слави», історичний експрес, свято Знань і 

Творчості. 

1 вересня 2014 року в ході акції «Замість букета на 1-е вересня 

пожертвуйте військовим у зоні АТО» батьками учнів було зібрано 9000 

гривень. Дані кошти були передані головою піклувальної ради школи 

С.Полоцьким та президентом школи Д.Козловою на лікування пораненим 

військовим у зоні АТО, які перебувають у військовій частині А1446 за адресою: 

м. Рівне, вул. О.Теліги, 2а. 

  Діти школи активно долучилися до Всеукраїнської акції «Лист 

пораненому», у ході якої 9 вересня 2014 року було передано малюнки, власні 

вироби, листи військовослужбовцям, які отримали поранення внаслідок 

виконання бойових завдань у рамках проведення заходів антитерористичної 

операції та знаходилися на лікуванні у Рівненській військовій частині А1446.  

Напередодні відзначення Міжнародного дня миру 18 вересня 2014 року 

вчитель предмета «Захист Вітчизни» С.Гапанчак провів урок Миру. 

Продемонстрована вчителем презентація сприяла приверненню уваги молоді до 

питань збереження миру задля забезпечення стійкого прогресу людства та 

дотримання принципів гуманності, свободи, добра і поваги. Проведена 22 

вересня 2014 року учителем історії Оленою Павлюк гра-тренінг для учнів 8-х 

класів з нагоди  Міжнародного дня миру сприяла формуванню в дітей 

переконання у тому, що процвітання держави та миру в країні можна досягти 

лише мирними і дипломатичними кроками, а насилля породжує тільки розруху 

та безлад.  

14 жовтня 2014 року учні школи взяли участь у ХХ огляді-конкурсі 

військово-патріотичної пісні та строю «Червона калина», який відбувся на 

майдані Незалежності. Другий рік поспіль учні нашої школи під керівництвом 

учителя предмета «Захист Вітчизни» С.Гапанчака займають ІІ місце серед 33 

команд старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів міста Рівного.  

Вихованню шанобливого ставлення до історичного, культурного і 

духовного спадку рідного краю, здатності берегти його і примножувати, 

формуванню дружніх стосунків між дітьми сприяє організація і проведення 

екскурсій (додаток 1). Відгуки про екскурсії розміщені на сайті школи. 

6 листопада 2014 року в школі відбувся патріотичний флешмоб «Україна 

– єдина країна», приурочений святкуванню Дня української писемності і мови.  

Учні 1-4 класів оформили у рекреаціях школи виставки малюнків під гаслом 

«Україна – єдина країна». У процесі проведенняфлешмобу педагоги відмітили, 

що такі заходи допомагають сформувати громадянську позицію учнів.  

Упродовж 18 – 21 листопада 2014р. в школі проводилися виховні заходи, 

присвячені пам’яті жертв голодомору.  

Розвитку навичок дослідницько-пошукової діяльності старшокласників, 

вихованню їх державницьких і патріотичних почуттів сприяла результативна 

участь учнів у Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося 
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ж, брати мої…»; у Всеукраїнській експедиції «Моя  Батьківщина – Україна» та  

у Всеукраїнському конкурсі «Історія міст і сіл України». 

Особлива увага приділялася правовому вихованню дітей. З 8 по 12 грудня 

у школі були проведені заходи в рамках Всеукраїнського тижня права, зокрема 

години класного керівника, брейн-ринг на правову тематику для учнів 9-х 

класів  (вч. О.Кубко). Саме ці заходи сприяли розвитку в учнів свідомого 

ставлення до правил поведінки, суспільних і моральних норм життя. 

На належном рівні запрацювала рада профілактики: відбулося 22 

засідання,  посилена педагогічна увага приділялася 18-ом учням.  

11 грудня 2014 року для учнів 10-11 класів учитель предмета «Захист 

Вітчизни» С.Гапанчак провів відкритий урок мужності «Збройні сили України 

на захисті Вітчизни», метою якого було  сприяти формуванню в учнів 

громадянської ідентичності, посилити розуміння єдності й цілісності України, 

та виховати шанобливе ставлення до воїнів, загиблих у боротьбі за свободу та 

цілісність України.  

29 січня 2015 року на майдані Магдербурзького права, біля пам’ятника 

«Загиблим за Україну», відбувся загальноосвітній міжчасовий діалог «Крути-

Схід» з нагоди вшанування пам’яті Героїв Крут та усіх загиблих за волю й 

незалежність України. Ведучими заходу були старшокласники Дмитро Деркач 

(11 клас), Олег Сливчук (11 клас), Назар Котигорох     (10-Б клас), Дмитро 

Козачук (10-Б клас). Також упродовж 26.01. -29.01.2015 року в 1-11 класах були 

проведені години історичної пам’яті на тему «Герої Крут», які допомогли 

сформувати в учнів ціннісне ставлення до суспільства та держави, розкрити 

невідомі сторінки історії нашого народу та зрозуміти роль особистості в історії.  

22 січня 2015 року учні і вчителі школи відзначили День Соборності 

України – свято єдності українського народу. Стіни класних кімнат рекреацій 

були прикрашені вишиванками. На годинах класного керівника діти вдавалися 

до аналізу витоків заснування свята та ставлення до цієї події її учасників та 

наших сучасників. Четвертокласники та п`ятикласники взяли активну участь в 

інтерактивній грі «Історичний експрес».   

20.02.2015 року під час проведення міського заходу  «Герої не вмирають»  

Орешко Марина, учениця 10-Б класу, та Романішин Роман, учень 10-Б класу, 

декламували власні вірші приурочені  пам’яті Небесної сотні. 

9 квітня 2015 р. у школі проводився показовий День цивільного захисту 

(вч. С.Гапанчак),  метою якого було навчити дітей та підлітків правильним діям 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій, а також перевірити вміння персоналу 

школи правильно реагувати на виникнення небезпечних подій. 

«1939–1945. Пам’ятаємо! Перемагаємо!», - саме під таким гаслом 

пройшли у школі заходи з нагоди Дня пам’яті та примирення і 70-ї річниці до 

Дня перемоги над нацизмом у Європі.  

Зміст діяльності гуртків підпорядкований формуванню у школярів 

відповідних ціннісних ставлень та реалізації програми позашкільної освіти і 

виховання на 2009-2015 роки. У І семестрі 2014-2015 н.р. було призупинено 
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діяльність більшої половиини гуртків у зв’язку з економією коштів. З січня 

2015 року діяльність гуртків була відновлена. Так у 2014-2015 н.р. у школі 

функціонувало 16 гуртків (оплачуваних), які відвідували   531 учень (42,4 % від 

загальної кількості учнів). 

Формуванню мотивації на дотримання традицій, звичаїв, обрядів рідного 

краю сприяє заняття у гуртку дитячого фольклорного колективу. Понад 10 

років стабільно високою є результативність роботи гуртка. Для батьків 

наймолодших учасників гурту 25 грудня 2014 року були проведені відкриті 

батьківські збори, де презентували театралізоване дійство «Зустрічаємо Різдво» 

та персональний блог керівника гуртка Ю.Ковальчука.  

У вересні 2014 року проведено заходи щодо попередження нещасних 

випадків на дорогах міста, акцію «Увага! Діти на дорозі».   З 3 по 10 вересня 

2014 року команда «Інші діти» як переможці міського та обласного етапу 

конкурсу, взяла участь у Всеукраїнському фіналі змагань загонів юних 

інспекторів руху, який проходив у ДП «Санаторний комплекс «Пуща -Озерна» 

Київської області.  

19 листопада 2014 року у школі  відбувся  ІІІ шкільний фестиваль-

конкурс  команд   КВН  «Жарт-птиця-2014». Варто відзначити, що команда 

«Інші діти»  у ІІІ Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН 

України «Первосміх» у м.Лубни Полтавської області посіла І місце, а в ІV 

Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких КВН команд «Сміховик» у               

м. Житомирі – ІІ місце. В обласному  конкурсі серед команд клубу веселих і 

кмітливих юних інспекторів руху була знову першою. 

Варто відзначити, що стабільно  успішною була робота літературної 

студії під керівництвом В.Цибах. 

Усі заходи, які спрямовані на збереження та покращення здоров’я 

дитини, реалізуються через організацію навчально-виховного процесу з предметів 

фізична культура, основи здоров’я та через організацію позакласної фізкультурно-

оздоровчої і спортивно-масової роботи на базі школи. 

Формуванню ціннісного ставлення до власного здоров’я сприяє заняття 

учнів у спортивних секціях настільного тенісу (кер. Т. Віднічук), волейболу             

(П. Савитюк), шахів (І. Зубчук, М. Шинкарчук), баскетболу (В.Жартун,                         

В. Максимчук). Варто відзначити, що протягом більш як 20 років участі у 

міській Спартакіаді школярів наша школа всього один раз не спромоглася стати 

чемпіоном. У грудні 2014 року колекція перемог була поповнена ще новими 

кубками (І місце у  міській Спартакіаді серед школярів та І місце у міській 

Спартакіаді серед працівників шкіл). 

З метою виховання гуманного ставлення до людей (доброзичливості, 

бажання надавати допомогу старшим і хворим) проведено благодійні акції  

«Турбота», «Діти дітям», двомісячник «Співучасть у долі дитини» (всього 

надано допомоги у сумі 19804 гривні). 

13 грудня 2014 року, на cвято Андрія, у міському благодійному ярмарку 

«Героям слава» взяли участь учителі, школярі та батьки школи. З метою 
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формування в учнів ціннісного ставлення до праці заздалегідь у школі були 

створені майстерні із виготовлення іграшок. 

11 грудня 2014 року діти презентували новорічні подарунки, прикраси на 

ялинку до благодійного ярмарку, організованого для допомоги воїнам АТО.  

Під час ярмарку наша школа виручила від продажу своїх виробів чотири тисячі 

сімсот сорок вісім  гривень. Цього ж дня на майдані Незалежності гурт 

традиційного поліського співу «Ранкова роса» під керівництвом Ю.Ковальчука 

представив глядачам театралізоване дійство «Андріївські вечорниці».  

23 грудня 2014 року учні 10-А, 10-Б та 11 класів узяли участь у міській 

акції «Янгол в АТО». 24 грудня на подвір`ї нашої школи янголами прикрасили 

ялинки і сосни; кожна школа мала своє деревце. Лідери учнівського 

самоврядування мали змогу сфотографуватися на фоні цих виробів.  А 25 

грудня янголята та листівки з новорічно-різдвяними побажаннями через 

волонтерів та оперативне командування «Північ», керівництво батальйону 

«Горинь» полетіли на Схід України. Відтак бійці зможуть носити янголят біля 

серця як своєрідний оберіг – символ добра і милосердя.  

У рамках загальноміської акції «Великодня майстерня» 8 квітня 2015 

року учні одинадцятого класу згадали старовинні звичаї українців та створили 

власні писанки.  А 9 квітня школярі прикрасили ними дерева поблизу алеї 

В.Чайки. Цей захід сприяв формуванню в учнів ціннісного ставлення до 

духовних надбань рідного краю та  згуртуванню класного колективу. 

9 квітня 2015 року на майдані Незалежності учні школи взяли активну 

участь у загальноміському  Великодньому ярмарку «Героям слава», метою 

якого було підтримати українських воїнів, які захищають Україну на сході.  

Під час ярмарку наша школа виручила від продажу своїх виробів 

5035 гривень. Усі зібрані кошти були передані на підтримку та лікування 

наших українських воїнів. Загалом протягом навчального року в школі в ході 

благодійних акцій для допомоги воїнам АТО зібрано19983 гривні. 

Формуванню вмінь оцінювати власну роботу та роботу товаришів, 

ціннісного ставлення до праці та до мистецтва сприяли проведені у вересні-

жовтні 2014 року загальношкільні виставки-конкурси «Осінній вернісаж», у 

грудні 2014 року – «Новорічна композиція». 

Формуванню природничого та екологічного світогляду особистості, 

розуміння необхідності гармонійного співіснування людини і природи сприяла 

акція «Врятуй нашу планету – утилізуй батареї з електрохімічним запасом 

енергії», яку 06 жовтня та 07 жовтня 2014 року до «Дня натураліста» провели 

вчителі біології В.Мельник та Н.Дядюк спільно з учнівським парламентом.  

Учнівський колектив школи нагороджений дипломом управління освіти 

Рівненського міськвиконкому за активну громадянську позицію та вагомий 

внесок у розвиток учнівського самоврядування. 

Вихованню поваги до себе як унікальної і неповторної особистості 

сприяв огляд-конкурс талантів «Моя хвилина слави!» (26 вересня 2014 року), в 

якому взяли участь понад 50 учнів 1-8 класів.  
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Уже традиційно учнівський парламент проводить загальношкільний 

конкурс «Міні-міс школи» серед учениць 5-х класів. Цього року                                     

(14 листопада) у конкурсі взяли участь 15 дівчаток. У  їхніх виступах звучали 

нотки патріотизму. Дівчата з усвідомленням закликали до миру і єдності. 

Переможницею стала учениця 5-Г класу Аліна Данильчук.  

 У закладі працював Шкільний Європейський Клуб. У міському конкурсі 

«Європейська олімпіада» Косюк Ксенія посіла ІІІ місце і отримала Подяку 

міського голови.  

На громадських засадах у школі діє дебатний клуб, заняття в якому 

сприяють розвитку в учнів  критичного мислення, вміння працювати в команді, 

ораторського мистецтва, створенню стійкої мотивації до навчання, оскільки 

забезпечується особистісна значимість навчального матеріалу для учнів; 

наявність елементу змагальності стимулює творчу, пошукову діяльність, 

ретельне опрацювання досліджуваного матеріалу. Вже традиційним став 

шкільний етап загальноміського дебатного турніру «ПРЕС», який цьогоріч 

відбувся 27 листопада 2014 року в актовій залі школи. За чотири роки 

проведення міського дебатного турніру команда нашої школи тричі грала у 

фіналі. Фіналістами цьогоріч  стали Т.Марчук, учениця 10-А класу, 

Я.Воронченко, Д.Деркач, учні 11 класу. 

Започатковано традицію проведення циклу масових народознавчих свят. 

Такі свята пройшли у 1-4 класах – Свято Миколая, участь у яких активно взяли 

лідери учнівського самоврядування. 

Із 16 березня по 22 березня 2015 року у школі пройшов 

Всеукраїнський тиждень дитячого читання (бібліотекарі Г.Цяпуста та 

О.Янковська).  

Варто зазначити, що відповідно до Статуту школи запроваджено носити 

змінне взуття для учнів 1-11 класів. Належна увага приділяється дотриманню 

санітарно-гігієнічних вимог.  

 Упродовж  навчального року активізувалася співпраця закладу із ЗМІ, 

про що свідчать такі факти співпраці із телеканалами:   

- Телеканал РТБ, 24.12.2014, «14 видів спорту стали випробуванням для 

учнів, студентів та інших фізкультурників Рівного» (перемога учнів 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №28 у Спартакіаді м.Рівного); 

- Телеканал Рівне-1, 24.12.2014, «У Рівному зробили 2 тисячі янголів для 

вояків АТО» (проведення загальноміської акції «Янгол в АТО» на подвір’ї 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 28); 

- Телеканал РТБ, 20.01.2015, «Майже шістсот народних співаків вийшли на 

сцену облмуздрамтеатру» (участь зразкового гурту традиційного поліського 

співу «Ранкова роса» в 11 фестивалі «Різдвяні піснеспіви»); 

- Телеканал ZIC, 29. 01.2015, «У Рівному на загальноміському мітингу 

вшанували пам’ять героїв Крут» (участь учнів Рівненської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ст. №28 у мітингу вшанування  пам’яті героїв Крут); 
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- Телеканал Рівне-1, 12.03.2015, «Як у Рівному жартували Юні інспектори 

руху», (перемога команди Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №28 

у змаганнях КВН-ЮІР); 

- Телеканал Рівне-1, 29.05.2015, «Свято останнього дзвоника» (свято 

останнього дзвоника у Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ст. №28 за 

участю міського голови В.Хомка та начальника управління освіти 

Рівненського міськвиконкому В.Харковця); 

- Телеканал Рівне-1, 11.06.2015, «На вулиці Рівного вийшли юні ДАЇшники» 

(флешмоб Юних інспекторів руху Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ст. 28). 

Публікації про школу: 

- Газета «ОГО», 13.12.2014,  «У Рівному пройшов етнофестиваль 

«Вифлеємська зірка» (перемога зразкового гурту традиційного поліського 

співу «Ранкова роса» Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №28 в 

обласному етнофестивалі «Вифлеємська зірка»); 

- Офіційний сайт асоціації КВН України, 31.03.2015, «У Лубнах відбувся 3-й 

"ПерВОсміх"» (перемога учнів Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. 

№28, команди КВН «Інші діти» у фестивалі «Первосміх»); 

- Телеканал Рівне-1, 14.04.2015, «Рівненські баскетболістки захистили титул 

чемпіонів України» (перемога збірної команди Рівненщини (учениці 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. №28) у фіналі Всеукраїнської 

юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 2002 року народження); 

- Телеканал Рівне-1, 18.03.2015, «Рівняни стали призерами з пляжного 

волейболу» (перемога учнів Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.             

№ 28 у фінальному турі чемпіонату України з пляжного волейболу серед 

юнаків                17 років). 

Оскільки важливим етапом у формуванні особистості є сімейно-родинне 

виховання, тому педколектив  важливу роль надав організації роботи з 

батьками. Класні керівники докладали чимало зусиль, щоб знайти спільну мову 

з батьками, мали позитивний вплив на сімейне виховання у родинах. З цією 

метою у 2014-2015 н.р. регулярно проводились батьківські збори та заняття 

батьківського всеобучу, на яких класні керівники не лише доводили до відома 

батьків результати успішності і поведінки учнів (індивідуально), а й знайомили 

їх з основними нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України, з навчально-виховним планом школи.   

Щорічно десятки обдарованих школярів (їх у 2014-2015 н.р. було 150) 

разом із батьками та вчителями наприкінці травня святкують свої перемоги та 

досягнення в науці, спорті і творчості. Розпочинали свято та запалювали факел 

Знань і Творчості Попова Катерина, яка посіла І місце у ІІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт Малої академії наук у секції 

«Етнологія» та ІІ місце в ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту робіт 

Малої академії наук у секції «Соціологія», і представник спортивної еліти 

школи – Гурин В’ячеслав, переможець Всеукраїнських змагань із пляжного 
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волейболу. Нагороди та привітання школярі отримували у трьох категоріях: 

«Інтелектуальна еліта школи», «Спортивна еліта школи» і «Творча еліта 

школи» (результати участі учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах можна 

переглянути на сайті школи у вкладці «Досягнення», додаток 1). 

Найрезультативнішими виховними заходами були огляд-конкурс «Моя 

хвилина слави» (Г.Росінська), виставка-конкурс «Осінній вернісаж» 

(Г.Росінська, О.Янковська), фестиваль «Жарт-птиця» (В.Баталін), шкільний 

дебатний турнір (Л.Панчук, О.Павлюк), урок Миру (С.Гапанчак), флеш-моб 

«Україна – єдина країна» (С.Гапанчак), урок Мужності «Збройні сили України 

на захисті Вітчизни» (С.Гапанчак), історичний експрес до Дня Соборності 

(класні керівники 4, 5 класів), День цивільного захисту (С.Гапанчак), 

Андріївські вечорниці (Ю.Ковальчук), акція «Янгол в АТО» (Т.Цвик, 

Н.Примачек), конкурс «Міні-міс школи», свято Миколая, флеш-моб «Ми 

збережемо віру» (кл.кер. 1-4 класів), флеш-моб «Кривавий символ пам’яті 

героїв» (Н.Примачек), флеш-моб «На вулиці Рівного вийшли юні ДАЇшники» 

(В.Баталін), виставки малюнків «Україна – єдина країна» (кл.кер. 1-4 класів). 

 Питання організації роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності 

колективу завжди в полі зору дирекції. Така робота проводиться згідно з 

Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально- 

виховного процесу в установах і закладах освіти, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки від 01 серпня 2001 р. № 563 ( із змінами, внесеними 

згідно з наказом Міністерства освіти і науки від 20 листопада 2006р. № 782), 

іншими нормативними актами. Упродовж року в школі проводилася виховна і 

роз'яснювальна робота щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій, 

необережного поводження з вогнем (батьківські збори, екскурсії в пожежні 

частини, в клас-музей «Промінець», виступи загонів юних інспекторів руху 

(ЮІР), бесіди з безпечної поведінки на водних об’єктах, з електробезпеки, 

безпечного використання побутових газових приладів тощо). Спільно з 

відділом Державтоінспекції проводиться конкурс-рейд „Увага! Діти – на 

дорозі!”. Учнями початкових класів розроблені маршрути «Безпечна дорога до 

школи» та «Безпечна дорога додому».  

 Упродовж 2014-2015 навчального року успішно працювала психологічна  

служба школи. 
 З метою оптимізації проведення консультативної та просвітницької роботи 

спеціалістами психологічної служби закладу С.Гуменюк, І.Горбачевською, на 

виконання Ухвали міського батьківського форуму від 20.02.2013 року з вересня 

2013 року організовано проведення консультації для батьків «Порадьтеся з 

психологом» (32) консультації у визначений час (щосереди з 15.00-19.00 год.). 

 За цей період практичним психологом і соціальним педагогом надано 335 

групових і 40  індивідуальних консультацій для батьків із питання зниження 

дитячої агресивності та налагодження комунікативної взаємодії батьків із дітьми. 
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Упродовж навчального року проводились індивідуальні (124) та групові (1502) 

консультації для учнів школи з метою корекції поведінки та успішності, 

самопізнання й самореалізації. 

Особлива увага психологічної служби була спрямована на адаптацію та 

соціалізацію учнів, переселених та постраждалих вналідок бойових дій на Сході 

України.  

 У закладі впроваджуються відновні практики – реалізується програма 

«Шкільна медіація»,  діє Шкільна служба порозуміння, тобто діє програма – 

«Медіація однолітків», завдяки діяльності якої «підвищується соціальна 

активність підлітків та відповідальність», «знижується рівень конфліктності, 

агресивності у дитячих колективах». 

 

 Покращено матеріально-технічну базу школи: 

 

 Організація ремонтно–будівельних робіт 

Частково відремонтовано дах 

Побілка кабінетів, санвузлів, роздягалок і коридорів –8144 м
2 

Фарбування панелей – 987 м
2 

Фарбування сходинкових кліток – 432 м
2
 

Лакування столів, стільців та панелей – 1394 м
2
 

Фарбування ніжок столів і стільців – 298 м
2
 

 Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком 

 придбано телевізори у 4 кабінетах (№№ 407, 319, 408, 425); 

 придбано і встановлено нові дошки в 3 кабінетах (№№ 402, 408); 

 замінено кришки столів у каб. № 403 

 замінено столи вчителя на сучасні у 4 кабінетах (№№ 227, 226, 230, 

302); 

 виготовлено і встановлено шафки-роздягалки для діток у 2 кабінетах 

(№№ 425, 307); 

 встановлено жалюзі у 2 кабінеті (№ 403); 

 замінено стенди «Класні куточки» у 16 кабінетах; 

 обладнано куточок природи у каб. 204; 

 замінено вікна на пластикові у 3 кабінетах (8 вікон). 

 

Санітарний стан, благоустрій територій та шкільних майданчиків – 

Належний санітарний стан школи, відмінно благоустроєна територія школи: 

наявні огородження, озеленення. 

 

Фізкультурно-спортивна база, проблеми, шляхи вирішення. 

Належний санітарно-технічний стан та утримання приміщень спортзалів. 

Забезпеченість спортивним інвентарем становить 50% 
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Готовність харчоблоку, шкільної їдальні та оцінка її санітарного стану. 

Забезпечення питного режиму в закладі. 

Належний санітарний стан харчоблоку, шкільної їдальні.  

Кількість посадочних місць – 150. 

Питний режим здійснюється за рахунок: 

- бутильованої питної води у 1-4-х класах; 

- кип’яченої води з їдальні – у 5-11-х класах. 

 

 

Стан шкільної бібліотеки. Забезпечення підручниками 

- % забезпечення підручниками учнів 1-4 класів – 75%; 4 класів – 0% 

- % забезпечення підручниками учнів 5-9 класів – 78%; 7 класів – 0%; 

- % забезпечення підручниками учнів 10-11 класів – 80%; 

- % забезпечення підручниками по закладу – 77%. 

 

Дотримання законодавства України про охорону праці та пожежної 

безпеки. 

- вогнегасники: 

повірено – 12; 

потреба – 6. 

- комплектування, перевірка пожежних кранів, випробування пожежних 

гідрантів, діелектричних засобів тощо – немає. 

- перевірка опору ізоляції електромережі, заземлення проведено у серпні 2014р. 

 

Створення умов для вивчення курсу «Інформатика» у 2-х, 3-х класах: 

Курс «Інформатика» у 2-х, 3-х класах викладає Музика Наталія Іванівна – 

учитель інформатики вищої кваліфікаційної категорії, яка пройшла відповідні 

курси підвищення кваліфікації. 

Заняття проходять на 5 ПК (із них 1 учительський).  

 

Проблеми, що потребують вирішення: 

 завершити капітальний ремонт даху за наявності фінансування 

управління освіти; 

 зробити капітальний ремонт актової зали за умови фінансування 

управлінням освіти; 

 модернізація комп’ютерного обладнання; 

 забезпечення кабінетів фізики, хімії, біології лабораторним обладнанням; 

 замінити двері електрощитивої на протипожежні, сертифіковані в 

Україні; 

 приміщення школи обладнати автоматичною пожежною сигналізацією. 
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Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2015-2016 

навчальний рік школа визначила: 

 

- реалізація завдань, визначених Концепцією національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, прийнятою у червні 2015 

року;  

- оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового 

досвіду та принципів сталого розвитку; 

- забезпечення впровадження нового Державного стандарту 

початкової освіти;  

- забезпечення належних умов для викладання англійської мови з 1 

класу та основ інформатики у 2-4 класах; 

-  подальше впровадження системи профільного навчання;  

- реалізація нових державних стандартів та навчальних програм 

загальної середньої освіти; 

- створення умов для якісного доступу до використання 

інформаційно- комунікаційних технологій;  

- подальше формування здоров’язбережувального середовища; 

- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 

основі, особливо предметів гуманітарного спрямування 

(української та іноземної філології, зокрема, англійської мови);  

- продовження створення мультимедійного навчального контенту; 

- створення умов для реалізації інклюзивної освіти; 

- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей 

учнівської молоді; 

- формування соціально зрілої, національно свідомої творчої 

особистості, громадянина України. 

   

 

 

   

   


