ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РІВНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 28 У 2015-2016
НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ЗАВДАННЯ НА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Доповідь директора школи І. Віднічука
У 2015-2016 навчальному році у школі працювали 104 вчителі, практичний
психолог, соціальний педагог, 2 педагоги-організатори, 3 вихователі ГПД. Із 120
педагогічних працівників учителів із вищою кваліфікаційною категорією – 62, із І
кваліфікаційною категорією – 14, з ІІ кваліфікаційною категорією –17 і 8 спеціалістів.
Учителів-методистів – 17, старших учителів – 23, керівників гуртків-методистів – 2. За
приблизними підрахунками комп’ютером володіє 100% учителів.
На початок минулого навчального року в школі навчалося 1318 учнів, було
укомплектовано 45 класів, середня наповнюваність становила 29 учнів у класі.
У школі було створено 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 2015 року по 1 вересня 2016 року із закладу вибуло 18 учнів та
виключено зі списків 1 учня у зв’язку зі смертю.
На основі аналізу явища переходу учнів до інших шкіл встановлено, що
основними причинами були зміна місця проживання та бажання вчитися у закладах
нового типу, зокрема, у ліцеях.
Із 58 випускників 9-х класів 32 навчатимуться у 10 класі. Інші вступили до
училищ, коледжів, технікумів. Із числа учнів, які прийшли в 10 клас, сформовано клас
профілю української філології.
Із 1309 учнів на кінець навчального року 114 учнів мали високий рівень
навчальних досягнень із предметів; високий та достатній – 530. Відмінників у школі –
106 учнів.
У 2015-2016 н.р. школу закінчило 57 учнів 11-го класу. Похвальною грамотою
«За особливі успіхи при вивченні окремих предметів нагороджено 37 учнів, золотою
медаллю – 3 учні, а срібною – 2 учениці.
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Цьогоріч 190 дітей стали першокласниками, які об’єднались у 6 (шість) класних
колективів. Тому в цілому станом на 30.08.2016 року мережа класів у школі є такою:
1-4-х класів – 21;
5-9-х класів – 22;
10-11-х класів - 3;
Усього –46 класів. Середня наповнюваність – 29,7 учнів.
У школі забезпечується впровадження профільного навчання, що сприяє виявленню,
розкриттю та реалізації індивідуальних здібностей, талантів і нахилів учнівської молоді.
Протягом 2015-2016 навчального року профільним навчанням було охоплено 107
учнів школи; функціонували 11-ті класи профілю іноземної філології та математичного
профілю, а також 10-ті класи профілю української філології та математичного профілю.
У школі функціонуватимуть 11-ті класи профілю української філології та
математичного профілю, планується створити 10-ий клас профілю української філології.
Учителі, які працюють у профільних класах, упроваджують у практику роботи
технології особистісно орієнтованої системи навчання, що надає кожному

учневі

залежно від його здібностей, нахилів, інтересів, ціннісних орієнтацій і суб’єктивного
досвіду, можливість реалізувати себе в пізнанні, навчальній діяльності і поведінці.
Всеукраїнські

учнівські

олімпіади

із

навчальних

предметів

у

2015-2016

навчальному році втретє 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 40 учасників. Наші учні вибороли 16 призових місць, що
становить 40 %. Найкращі результати продемонстрували учні з української мови та
літератури, історії, математики, фізики, географії, хімії, інформаційних технологій,
біології, англійської мови.
Цьогоріч призерів міських олімпіад підготували такі педагоги: Н.Ткачук, О.Кубко,
Т.Маркова,

Л.Шнайдер,

Т.Процько,

Л.Медведчук,

В.Дроздик,

О.Доридор,

О.Мидловець, В.Цибах, С.Герасимчук, І.Зубчук, А.Гонтар. Призера обласної олімпіади
з географії підготувала Л.Медведчук.
Результати участі школярів у міському етапі олімпіад
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У 2015-2016 н.р. вчителі початкових класів підготували трьох призерів міського
етапу олімпіади «Юне обдарування» (вч. О.Костюкович, С.Мельник).
Результати участі школярів у міському етапі олімпіади «Юне обдарування»

Призерами міської олімпіади «Крок» стали 3 учні, з них 2 - з математики, 1 – з
української мови і літератури. Їх підготували вчителі Н.Мальцева, Г.Лабенська,
К.Довбенко.
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Результати участі школярів у міській олімпіаді «КРОК» (математика)

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

Також учні школи взяли участь у І етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт МАН. Одна учениця стала переможцем І етапу, 7 учнів
вибороли призове місце у ІІ етапі, троє – в ІІІ етапі МАН. Конкурс включав контрольні
випробування із базових дисциплін, заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт
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та їх захист. Результативно працювали з учнями, членами МАН, такі педагоги:
В.Цибах, Т.Маркова, О.Гордієнко, Т.Процько.

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

Результати участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнського
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН
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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: В.Федорчук, С.Мельник, А.Міщук, В.Цибах,
А.Ковальчук,

Ю.Ковальчук,

О.Павлюк,

В.Дроздик,

Г.Росінська,

О.Сєрков,

Н.Примачек, Г.Іллюк, Л.Герасимчук, Т.Цвик, Р.Дідик, Л.Ціос, С.Гапанчак, В.Баталін,
С.Семенов, М.Хмель, О.Мельничук. Наші учні вибороли 46 призових місць.
У числі призерів спортивних змагань різних рівнів є вихованці школи. Цьогоріч
переможців підготували такі педагоги: В.Жартун, П.Савитюк, М.Максимчук,
В.Максимчук, В.Клімович, А.Опалько.
Однак є багато проблем, над вирішенням яких потрібно працювати, а саме:
- удосконалення системи роботи з обдарованими учнями у кожному
класі;
- широке 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.
Результати ЗНО-2016:
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За результатами ЗНО випускники школи стали студентами престижних вищих
навчальних закладів. Із 29 випускників 11-А класу 23 навчатимуться у ВНЗ ІІІ-ІV рівня
акредитації (19 - на державній формі навчання, 4 – на контрактній), 1– навчатиметься
у ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (на державній формі навчання), 1 - навчатиметься у ПТУ
(на контрактній формі навчання); троє учнів навчатимуться за кордоном, один учень
не працевлаштований. Із 28 випускників 11-Б класу 23 навчатимуться у ВНЗ ІІІ-ІVр.
акредитації (9 на державній формі навчання, 14 – на контрактній), 3 навчатимуться у
ВНЗ І-ІІ рівня акредитації (1 - на державній формі навчання, 2 - на контрактній формі
навчання), 2 - навчатимуться у ПТУ (на контрактній формі навчання).
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 2015-2016 навчальному році особливо змістовними, ґрунтовно
підготовленими, об’єктивними, вмотивованими були засідання педагогічних рад з тем:
«Про стан навчально-виховного процесу з основ здоров’я і фізичної культури у 1-4-х
класах та спортивно-оздоровчої роботи в ГПД» (Г.Козяр), «Про стан навчальновиховного процесу з історії, основ здоров’я, фізичної культури в 5-11 класах;
правознавства в 9-10-х класах, захисту Вітчизни в 10-11-му класі» (Г.Власюк), «Роль
педагогічного колективу в створенні атмосфери порозуміння у навчально-виховному
процесі» (Л.Панчук, Г.Козяр).
Порівняно з минулими роками зросла

кількість учнів, які відпочивали в

пришкільному таборі (300 учнів). У таборі функціонував літній мовний загін. У
червні-серпні оздоровлено в КП ДСОК «Електронік – Рівне» 15 дітей пільгових
категорій (від управління освіти), 2 учнів - у ПДЗОВ «Корчагінець» (від управління у
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справах сім’ї, молоді та спорту), 5 учнів - у ДСОК «Агатівка» (від управління у
справах сім’ї, молоді та спорту).
Протягом навчального року шкільним харчоблоком завідувала п.п. А.Кравець.
Кількість учнів, які отримували гаряче харчування протягом року, - 840, з них:
учнів 1-4-х класів – 628, з них 600 - з батьківською доплатою;
дітей-сиріт – 3;
учнів ГПД (за рахунок батьків) – 90,
дітей з малозабезпечених сімей – 48;
дітей, чиї батьки є учасниками АТО – 47;
учнів, які отримували дієтичне харчування – 13.
Колектив школи приділяє належну увагу організації навчання дітей з особливими
потребами. Уже сам термін «діти з особливими освітніми потребами» робить наголос
на необхідності забезпечення додаткової підтримки у навчанні дітей, які мають
порушення психофізичного розвитку. У 2015-16 н.р. було організоване індивідуальне
навчання учня 1-Г класу І.Харечка.
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 2016 рік. До 22 січня 2016 року закладом розроблені заходи на 2016 рік
щодо поширення антикорупційних знань серед учасників освітнього процесу.
Дирекцією школи своєчасно подано декларації про майно, доходи, витрати і
зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.
Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту,
рекомендаціями

міського

методичного

кабінету

методична

робота

в

школі

спрямовувалася на розвиток творчої особистості вчителя, учня, на особливості
використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі школи як
умови створення освітнього середовища учня. Зусилля були зосереджені на наданні
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дієвої допомоги педагогічним працівникам, особливо молодим, щодо підвищення
їхньої професійної майстерності, створення творчої атмосфери і такого моральнопсихологічного 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, психологопедагогічному та науково-теоретичному аспектах.
Методичну роботу в школі координує методична рада, яка спрямовує діяльність
учителів, членів 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.), зарубіжної 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./ Присяжнюк Л.В.), учителів трудового
навчання, технологій (керівник Герасимчук Л.В.), учителів біології, хімії (керівник
Доридор О.І.), учителів фізичної культури (керівник Борисова І.В.), класних керівників
(керівники: 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.
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Колективи методичних об’єднань і творчих 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 Віднічуком 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 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 Козяр Г.В., Панчук Л.А., Маркова Т.Г., О.Доридор,

Дядюк

Н.М., Калюх Л.В., Ковальчук А.П., Кордонець З.Д., Кратко М.А., Лавренчук Г.М.,
Мельник В.В., Примачек Н.М., Присяжнюк Л.В.,

Процько Т.В., Середа Н.Г., Сєрков

О.О., Слободенюк Л.К., Ткачук Н.М., Хайленко Н.П., Хмель М.М., Ціос Л.Л.,
Щиглевська Т.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.
За наслідками атестації в 2015-2016 навчальному році було встановлено
відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії»
- 10 учителям; «провідний бібліотекар» - 1 бібліотекарю; присвоєно кваліфікаційні
категорії «спеціаліст вищої категорії» - 3; спеціаліст І категорії – 2, спеціаліст ІІ
категорії – 1 учителеві; присвоєно звання «учитель методист» - 2 учителям, «керівник
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гуртка-методист» - 1 керівнику гуртка; встановлено відповідність раніше присвоєному
педагогічному званню «старший учитель» - 3, «учитель-методист» - 3 учителям;
встановлено відповідність раніше присвоєному 10 тарифному розряду – 3 керівникам
гуртків.
Нині 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 таких навичок,
які б сприяли становленню основ індивідуально-особистісного розвитку.
У закладі систематично проводиться моніторинг стану викладання та рівня знань,
умінь, практичних навичок учнів із навчальних предметів, формування у них певних
компетентностей, що дає можливість отримати об’єктивну інформацію, а потім надати
необхідну організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям-предметникам.
Протягом навчального року здійснювався контроль за станом викладання історії,
правознавства, основ здоров’я, фізичної культури, Захисту Вітчизни, розвитку
психологічної та логопедичної служб, бібліотеки.
Зробили внесок педагоги школи у конкурси методичних напрацювань.
Призерами міського етапу конкурсу-ярмарку педагогічної творчості стали такі
педагоги: Л.Ціос - у

номінації «Музичне мистецтво» (ІІІ місце); О.Шевчук - у

номінації «Трудове навчання» (лауреат). Призером обласного етапу конкурсу-ярмарку
педагогічної творчості стала Л.Ціос - у номінації «Музичне мистецтво» (ІІ місце).
У лютому 2016 року в школі проходив методичний місячник професійної
майстерності вчителів школи. Було проведено засідання методичної ради та круглого
столу з теми методичного місячника, панораму показових уроків та виховних заходів.
Саме цей місячник сприяв популяризації досвіду вчителів школи і дав їм можливість
ще раз продемонстрували ефективність використання елементів нових педагогічних
технологій і методів навчання.
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Колектив педагогів брав активну участь у проведенні заходів загальноміського
характеру:
26 листопада 2015 року на базі школи відбувся міський семінар-практикум на
тему «Практичні аспекти реалізації завдань

Концепції національно-патріотичного

виховання дітей та молоді на заняттях туристсько-краєзнавчого гуртка». Справжньою
окрасою семінару став креативний майстер-клас, розроблений керівником гуртка
В.Дроздик.
17 грудня 2015 року на засіданні методичного об’єднання вчителів музичного
мистецтва міста секретами роботи на уроках музичного мистецтва у початкових
класах поділилася вчитель Ціос Л.Л.
5 квітня 2016 року на базі школи відбувся міський семінар керівників ШМО
класних керівників «Удосконалення професійної майстерності класних керівників за
умов сучасної школи». Досвідом роботи з класними керівниками міста поділилися
Н.Мальцева, С.Мельник, В.Дроздик, А.Гонтар, О.Кубко, С.Гуменюк.
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квітня 2016 року на базі школи проведено

засідання школи молодого

вчителя початкових класів та вихователя ГПД міста «Проектування та створення
педагогічного бренду сучасного вчителя та вихователя ГПД». Досвідом роботи з
даного питання ділилися вчителі Козяр Г.В., Ціос Л.Л., Мельник С.Г., Гудько Ю.І.,
Полюхович. О.В.
Аналіз стану методичної та навчально-виховної роботи в школі за 2015-2016
навчальний рік і вимоги сучасного життя, які потребують нових підходів до організації
навчально-виховного процесу, дають підстави вважати, що науково-методична
проблема потребує оновлення.
Одним зі способів такого оновлення, а також розвитку пізнавальної активності є
використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ).
Практикується

використання

інформаційних

технологій

при

підготовці

організаційно-масових заходів. Діє сайт школи. Протягом 2015-2016 навчального року
на сайті школи в рубриці «Новини» розміщено 51 матеріал до 30 травня 2016 року. З
них:
- 12 – загальношкільні заходи;
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- 9 – заходи з національно-патріотичної тематики;
- 10 – привітання учнів та вчителів з перемогами в конкурсах та змаганнях;
- 4 – благодійні акції;
- 6 – відгуки про екскурсії;
- 8 – тематичні тижні;
- 2 - загальноміські заходи на базі школи.
Найбільш активно долучилися до підготовки матеріалів на сайт школи вчителі
інформатики І.Зубчук, Н. Романчук, педагог-організатор Г.Росінська, вчителі
О.Павлюк, В.Цибах, В.Дроздик, Н.Мальцева, В.Баталін, В.Мальованчик, О.Дороніна,
Р.Дідик, Л.Герасимчук, С.Мельник, Л.Климентовська, Н.Середа. Також варто
відзначити змістовне і цікаве представлення діяльності пришкільного табору
«Фантазія» на сайті школи (Н.Ніколаєва, О.Фейлик, І.Зубчук, Н.Романчук).
Відрадно, що педагоги школи співпрацюють із редакціями науково-педагогічних
джерел, у яких уміщено такі матеріали:
Козяр Г.В. Організація внутрішнього контролю в початковій школі./Г. Козяр/
/Завучу усе для роботи. – 2015. - №19-20 (163-164), жовтень, с.2-31.
Козяр Г.В. Формування мовних компетенцій учнів початкових класів засобами
педагогічної гри./ Г. Козяр// Початкове навчання та виховання. – 2015. - №31-32 (431432), листопад, с. 2-18.
Козяр Г.В., Лавренчук Г.М. Робота з обдарованими дітьми. Організація планування
та практичні матеріали для індивідуальної та групової роботи./ Г.

Козяр, Г.

Лавренчук/ Початкове навчання та виховання.-2016.-№10-11 (446-447), квітень, с. 2-16.
Мельник С.Г. Які рослини прикрашають твій рідний край. Урок природознавства у
1-му класі. /С.Мельник// Початкове навчання та виховання. – 2015. – №34-36 (434436), грудень, с.89-92.
Мельник С.Г., Мосіюк В.В. Радість читання – радість пізнання. Практичні матеріали
для формування та розвитку читацької компетентності молодших школярів./
С.Мельник, В.Мосіюк// початкове навчання та виховання. – 2016. – №1-2(437-438),
січень, с.8-21.
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Ціос Л.Л. Гра «Музичний експрес» (для учнів 3-4-х класів)/ Л.Ціос//Мистецтво в
школі. Музика. Образотворче мистецтво. Художня культура. – 2016. – №1 (85), січень,
с.39-40.
Мельник С.Г. Інтелектуальна гра – крок до великого успіху. Ігри та методичні
рекомендації до їхнього проведення./ С.Мельник // Вихователю ГПД для роботи. –
2016. – №5(53), травень, с.2-14.
Панчук Л.А. Дебати як засіб формування критичного мислення школярів./
Л.Панчук// Історія та правознавство. – 2016. - № 13-14 (437-438), с. 2-7.
Хоча загалом недостатнім є поширення передового педагогічного досвіду
вчителів через друк у фаховій педагогічній пресі.
Традиційно велика увага приділялася гальмуванню і подоланню негативних
якостей шкільного життя, дотриманню моральних принципів, превентивному і
патріотичному

вихованню,

формуванню

в

учнів

здорового

способу

життя.

Продовжила свою роботу рада профілактики школи: протягом 2015-2016 н.р.
відбулося 12 засідань, посилена педагогічна увага приділялася 11-ом учням.
Серед виховних напрямів у 2015-2016 навчальному році переважали патріотичне
та громадянське. Формуванню національної свідомості та самосвідомості, плеканню
почуття патріотизму, активної громадянської позиції сприяли:
-

перший урок (1-й клас – «Люби свою сім`ю та школу. Свою

Батьківщину шануй», 2-4 класи – «Чим може пишатися українець?», 5-8 класи –
«Борімося – поборемо!», 9-11 класи «Соборна мати Україна – одна на всіх, як
оберіг»);
-

участь в акції «Лист солдату»;

- заходи до Міжнародного Дня миру: урок миру «Міжнародне гуманітарне право
на захисті людства» (С.Гапанчак); участь у загальноміських урочистостях, які
відбулися в парку «Просвіта» (Ю.Ковальчук, А.Ковальчук, класні керівники 7-х
класів); інформаційна акція «День Миру» (Н.Середа);
- урок пам’яті «Сила нескорених», присвячений вшануванню загиблих учасників
АТО (С.Гапанчак);
- зустріч з активним учасником волонтерського руху О.Гребенюком та воїном
АТО Ю.Ковалюком (О.Мельничук);
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- благодійна акція «Допомагати легко» - акція щодо збору канцелярського
приладдя для учнів с.Миколаївка Волноваського району Донецької області;
- тиждень безпеки дорожнього руху (класні керівники 1-11 класів, В.Баталін);
- заходи до Всеукраїнського тижня права (класні керівники 1-11 класів, О.Кубко);
- тиждень української писемності і мови (учителі української мови та літератури);
- заходи до дня Гідності: учні Олени Павлюк підготували роботу «Нас не зламає
холодна байдужість…» (про волонтерський рух в Україні та головні осередки
його діяльності на Рівненщині); оновлено експозиції кабінетів історії, рекреацій
школи з представленням інформації про героїв АТО, волонтерів, громадян, які
зробили значний внесок у зміцнення обороноздатності України; години
історичної пам’яті: «Вони пройшли крізь вогонь і зброю», «Слава Вам, Герої»,
«У пам’яті нашій вони залишилися назавжди»;
- заходи до Дня пам’яті жертв голодомору;
- участь у міському етапі Всеукраїнської експедиції «Моя Батьківщина – Україна»
(А.Ковальчук, В.Дроздик, О.Павлюк; І, І, ІІІ місця);
- тиждень права (О.Кубко, класні керівники 1-11 класів);
- Андріївські вечорниці (Ю.Ковальчук, А.Ковальчук);
- Різдвяні вечорки з «Ранковою росою» (Ю.Ковальчук, А.Ковальчук);
- Заходи до Дня Соборності України (класні керівники 1-11 класів);
- Шевченківський тиждень (учителі української мови та літератури);
- участь у міському фестивалі-конкурсі шкільних театральних колективів «З вірою
в серці» (Р.Дідик, Л.Ціос; ІІ місце);
- участь у міському конкурсі юних екскурсоводів-краєзнавців (О.Павлюк; ІІІ місце
з виступом «Авторитетний дзвін Володимира Грабоуса);
- участь команди «Інші діти в обласному ярмарку «Активне літо – 2016»
(В.Баталін);
- заходи до 30 річниці Чорнобильської катастрофи (класні керівники 1-11 класів);
- день цивільного захисту (С.Гапанчак, класні керівники 1- 11 класів);
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Учні школи з 1 по 31 жовтня 2015 року брали участь у Всеукраїнському
місячнику шкільних бібліотек. Цього року він

проходив під гаслом «Виховуємо

громадянина – патріота України».
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). З метою
виховання гуманного ставлення до людей (доброзичливості, бажання надавати
допомогу старшим і хворим) проведено благодійні акції «Турбота», «Діти дітям», «На
крилах янгола», «Подаруй книгу ровеснику зі Сходу», «Доброго Різдва», «Максе,
живи». Всього надано допомоги

на суму 52 768 гривень.

Вихованці гуртка

«Гончарик» виготовили сувеніри «Любіть Україну» і привітали з Великоднем дітей,
чиї батьки є учасниками АТО, та дітей із сімей, які переселилися з тимчасово
окупованої території та районів проведення АТО.
Сприяли

налагодженню міжнародного

та регіонального

співробітництва

проведені на базі школи Міжнародний турнір з баскетболу «Дружба – 2015» (25-27
вересня 2015 року), команда школи посіла І місце (керівник гуртка В.Жартун);
Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга серед дівчат 1999 р.н. (19.11 – 21.11.2015
р.); Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга серед дівчат 2002 р.н. (04.12 –
06.12.2015 р.).
Щодо роботи учнівського парламенту, то варто відзначити, що в школі
розроблені «Правила для учнів». Усі намагаються послідовно та чітко їх виконувати.
Підготовлені презентації «Учнівське самоврядування класу» та моделі випускника
школи, які розміщені в класних куточках.
Органами учнівського самоврядування спільно із педагогами-організаторами та
класними керівниками 1-4 класів проводилися рухливі ігри на перервах для учнів
початкових класів, однак у цьому напрямку потрібно ще багато працювати на шляху
досягнення високих результатів.
Розвиток дитячої самостійної діяльності передбачає широке залучення учнів до
самообслуговування, яке не тільки підтримує матеріально-господарську базу
колективу, але й вирішує ряд завдань виховання. Уміння та навички самостійної праці,
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бережливе, господарське ставлення до суспільного майна народжується саме в
спільних колективних зусиллях щодо самообслуговування. У школі розроблено
положення про чергування, класи чергують відповідно до складених графіків.
Вихованню поваги до себе як унікальної і неповторної особистості сприяв оглядконкурс талантів «Моя хвилина слави!» (25 вересня 2015 року), в якому взяли участь
40 учнів 1-8 класів. Свою майстерність школярі демонстрували у різних номінаціях:
хореографія, вокал, інструментальний та оригінальний жанр.
Уже традиційно учнівський парламент проводить шкільний конкурс «Міні-міс
школи» серед учениць 5-х класів. Переможницею стала Грабар Анастасія.
У цьому навчальному році лідери учнівського самоврядування активно
долучилися до роботи пришкільного табору «Фантазія» (М.Дерезенко, А.Чиж,
І.Костолович).
Особливо важливу роль у самоврядуванні відіграє інформаційна фракція.
Випускаються вітальні та тематичні стінгазети. У школі є стенд учнівського
самоврядування, випускається інформаційний вісник «Прості істини» (вч. І.Варава та
Г.Іллюк), діє сайт школи (педагог-організатор Г.Росінська, учитель інформатики
І.Зубчук).
У школі приділяється належна увага розвитку творчих та інтелектуальних
здібностей учнів, залученню їх до різноманітної діяльності за інтересами. Так у 20152016 н.р. з метою виявлення обдарованих дітей, розвитку творчих здібностей учнів
засобами особистісно-орієнтованого навчання і виховання у школі функціонувало 15
гуртків (оплачуваних), у яких займалося 489 учнів, 37 % від загальної кількості учнів.
У школі виділено 10 ставок на гурткову роботу. Керівники гуртків мають 6, 9, 18
годин на тиждень. Більшість вихованців гуртків уже досягли певних результатів.
Результати участі учнів у конкурсах, змаганнях, олімпіадах можна переглянути на
сайті школи у вкладці «Досягнення» (Додаток 2).
Керівники гуртків В.Жартун, В.Максимчук, І.Зубчук, М.Шинкарчук, П.Савитюк,
В. Шинкарчук у Спартакіаді педагогічних працівників 2015-2016 н.р. посіли І місце.
Відрадно, що працівники школи ось уже понад 20 років щорічно виграють
Спартакіаду працівників освіти.
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На громадських засадах у школі діє дебатний клуб, заняття в якому сприяють
розвитку в учнів критичного мислення, вміння працювати в команді, ораторського
мистецтва. За п’ять років проведення міського дебатного турніру «ПРЕС» команда
нашої школи чотири рази грала у фіналі. Фіналістами минулого навчального року
стали Т.Марчук, С.Шилан, В.Кальчук, учні 11-А класу.
Згідно з указом Президента України №641\2015 рік 2016 оголошено Роком
англійської мови в Україні. Учнівсько-педагогічний колектив нашої школи активно
долучився до участі в заходах, спрямованих на популяризацію англійської мови. У
період з 20 по 28 квітня в школі пройшли Дні англійської культури, у рамках яких
проведено різні заходи, а саме:
- виставка учнівських стіннівок англійською мовою (учні різних класів змагалися в
креативності створення постерів);
-

гра-вікторина “Передзвони Біг Бена”, проведена у 7Г класі (учитель Семенов С.А.),
яка сприяла закріпленню й активізації вживання вивченої лексики в усному мовленні,
поглибленню знань учнів про Англію та визначні місця Лондона, умінню працювати в
команді;

- брейн-ринг “Ukraine is our Motherland” у 8 класі (учитель Остапович В.М.);
- інтелектуальний марафон «Do you know English?» (Середа Н.Г. у 5 класі);
- скринька ідей із запитанням «Why do you learn English?»;
- мандрівка по лабіринту “It’s interesting to know…” (Кісюк М.М., 5 клас);
- КВК “Do you know Britain?” серед учнів 9 класів (Хорхолюк Н.Ф. та Присяжнюк
Л.В.);
- гра-вікторина “Schools in Britain”у 4 класі (учитель Кратко М.А.);
- свято «Welcome, spring! Welcome, talent!» (3 клас; вч. Хмель М.М.);
- свято «Easter» (4В клас, вч. Галич О.Є.).
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 2015-2016 н.р.
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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.
Вихованню відчуття гордості за свій рід, працелюбства задля досягнення успіху
сприяло проведення 24 травня 2016 року Свята Знань і творчості, на яке було
запрошено понад 180 призерів конкурсів, змагань, олімпіад міського, обласного,
всеукраїнського рівнів, їхніх учителів і батьків.
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). Учнями
школи

розроблені маршрути «Безпечна дорога до школи» та «Безпечна дорога

додому».
Упродовж 2015-2016 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» (50)
консультацій для (52) батьків у визначений час (щосереди з 15.00-19.00 год.).
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За цей період практичним психологом і соціальним педагогом надано 374 групових і
94 індивідуальних консультацій для батьків із питань зниження дитячої агресивності та
налагодження комунікативної взаємодії батьків із дітьми.
Упродовж

2015-2016 навчального

року практикувалися індивідуальні (168) та

групові (1132) 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 (2 учні) та постраждалих вналідок бойових дій на Сході України, а
також на дітей, батьки яких беруть чи брали участь у АТО (50 учнів).
У школі впроваджуються відновні практики – реалізується програма «Шкільна
медіація»,

діє Шкільна служба порозуміння, завдяки діяльності якої підвищується

соціальна активність підлітків їх відповідальність, знижується рівень конфліктності,
агресивності в учнівських колективах.
Покращено матеріально-технічну базу школи
Організація ремонтно–будівельних робіт
До нового навчального року виконано:
-

побілку кабінетів, санвузлів, роздягалок і коридорів –6760 м2

-

фарбування панелей – 504 м2

- фарбування сходинкових кліток – 109 м2
- лакування столів, стільців та панелей – 1394 м2
- фарбування ніжок столів і стільців – 298 м2
- замінено водогін ⌀ 50 – 55 м.п.

Фінансування:
- бюджетне - ;
- спонсорські пожертвування

-;

- батьківські внески – 148821 грн. 33 коп.
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Покращення матеріальної бази у порівнянні з минулим роком
 придбано телевізори у 7 кабінетах (№№ 226, 228, 317, 303, 203, 205, 421);
 придбано і встановлено нові дошки в 3 кабінетах (№№ 403, 303, 203);
 замінено столи вчителя на сучасні у 2 кабінетах (№№ 322, 230);
 замінено крісла вчителя на сучасні у 5 кабінетах (№№ 421, 226, 420, 228, 217);
 встановлено жалюзі у 3 кабінетах (№ 322, 403, 217);
 замінено стенди «Класні куточки» у 9 кабінетах;
 замінено вікна на пластикові у 9 кабінетах (27 вікон № 302, 408, 318, 306, 320,
402, 308, 303, 207);
 подаровано батьками 2 комп’ютери (б/в) у комплекті (№ 315, 232).
Співпраця і благодійна допомога організацій, підприємств: відсутня.
Санітарний стан, благоустрій територій та шкільних майданчиків
Санітарний стан школи належний , відмінно благоустроєна територія школи: наявні
огородження, озеленення.
Фізкультурно-спортивна база, проблеми, шляхи вирішення
Санітарно-технічний стан та утримання приміщень спортзалів відповідають нормам.
Забезпеченість спортивним інвентарем становить 53%.
Готовність харчоблоку, шкільної їдальні та оцінка її санітарного стану.
Забезпечення питного режиму в закладі.
Харчоблок та шкільна їдальня мають належний санітарний стан.
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
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1 клас

100%

2 клас

100%

3 клас

100%

4 клас

50%

5 клас

100%

6 клас

100%

7 клас

50%

8 клас

0%

9 клас

92%

10 клас

61%

11 клас

87%

1-4 класи

88%

5-9 класи

68%

8 класи

0%

10-11 класи

74%

Всього: 1-11 класи

76 %

Дотримання законодавства України про охорону праці та пожежної безпеки
У школі є:
- вогнегасники: повірено – 13 у серпні 2015 року; потреба – 10.
- комплектування, перевірка пожежних кранів, випробування пожежних гідрантів,
діелектричних засобів тощо – немає.
- перевірка опору ізоляції електромережі, заземлення проведена у серпні 2014 р.
Створення умов для вивчення курсу «Інформатика» у 2-х,

3-х класах:

Курс «Інформатика» у 2-4-х класах викладають Музика Наталія Іванівна та Романчук
Наталія Миколаївна – учителі інформатики вищої кваліфікаційної категорії, які
пройшли відповідні курси підвищення кваліфікації.
Заняття проходять на 12 ПК (з них 2 учительських).
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Проблеми, що потребують вирішення
 завершення капітального ремонту даху за наявності фінансування управління
освіти;
 проведення капітального ремонту актової зали за наявності фінансування
управління освіти;
 модернізація комп’ютерного обладнання;
 забезпечення кабінетів фізики, хімії, біології лабораторним обладнанням;
 замінення дверей електрощитивої на протипожежні, сертифіковані в Україні;
 замінення меблів у шкільній їдальні;
 обладнання приміщення школи автоматичною пожежною сигналізацією.

Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2016-2017
навчальний рік школа визначила:
- реалізацію 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;
- реалізацію нових державних стандартів та навчальних програм загальної
середньої освіти;
- створення умов для якісного доступу до використання інформаційнокомунікаційних технологій;
- подальше формування здоров’язбережувального середовища;
- забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній основі,
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особливо предметів гуманітарного спрямування (української філології,
англійської мови);
- продовження створення мультимедійного навчального контенту;
- посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської
молоді;
- формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості,
громадянина України.
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Додаток 1
Охоплення екскурсійною діяльністю учнів у 2015-2016 н.р.
№ Назва екскурсії (маршрут)
п/п

1.

Рівне-Дубно-ТернопільЗбараж-Вишневець-Рівне

Термін
проведення

Класи, які
взяли
участь

Кількість Керівники групи
дітей

3-4 жовтня
2015р.

5-9 класи

50

В.Дроздик
А.Гонтар
Н.Дядюк
Г.Чуб’юк
В. Протосовицька

2.

Рівне-Дубно-Рівне

4 жовтня
2015 р.

6 класи

41

А. Міщук
О. Гордієнко
Н. Примачек
Н. Середа

3.

Рівне-Козлин-Рівне

7 листопада
2015 р.

5, 9 класи

30

В. Дроздик
А. Гонтар
Н. Дядюк

4.

5.

6.

Краєзнавчий музей

Краєзнавчий музей

Дитячий пожежний класмузей «Промінець»

10 грудня
2015 р.

7-Г клас

12 березня
2016 р.

6-Б
8-Г класи

О. Дороніна

15 березня
2016 р.

6-Б

В. Мальованчик

5-В, 6-В

Л. Шнайдер

16 березня
2016 р.

6-Д

О. Мидловець

17 березня
2016 р.

6-Г, 8-А
класи

В. Остапович

24

С. Семенов
Г. Росінська

20

В. Мальованчик

О. Гордієнко

18 березня
2016 р.
7.

Рівне-Кривче-ТернопільРівне

19-20 березня 5-10 класи
2016 р.

47

В. Дроздик

28

А. Гонтар
Н. Дядюк
В. Мальованчик
Г. Чуб’юк
8.

Планова екскурсія у
військове містечко №1 в/ч
А4240 (вул. Дубенська)

12 квітня
2016 р.

11 класи

Т. Маркова
Т. Щиглевська
І. Горбачевська

Військове містечко №2 в/ч
А1671 (вул. Соборна)

В. Ніколаєва
С. Гапанчак

9.

Краєзнавчий музей

13 квітня
2016 р.

10-А клас

19

Т. Процько

10.

Краєзнавчий музей

14 квітня
2016 р.

6-А

21

К. Довбенко

17 квітня
2016 р.

5 класи

11.

Рівне-Дубно-ТараканівРівне

7-Г класи

С. Семенов
40

А. Гонтар
Н.Дядюк
Н. Ткачук
Г. Чуб’юк

12.

Рівне-Пляшева-ТараканівРівне

24 квітня
2016 р.

5,6,8
класи
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О. Дороніна
В. Мальованчик
Н. Дядюк
Н. Середа

13.

Краєзнавчий музей

26 квітня
2016 р.

5-Б клас

18

А. Гонтар

14.

Рівне-Львів-ЯремчеБуковель-Рівне

7-9 травня
2016 р.

5-7, 10
класи

46

В. Дроздик
Н. Дядюк
А. Гонтар
Н. Ткачук
Г. Чуб’юк

15.

Рівне-Дубно-Рівне

22 травня

5-7,9

40

В. Дроздик
29

2016 р.

класи

Н. Дядюк
А. Гонтар
Н. Ткачук

30

Додаток 2
Результативність участі учнів школи в олімпіадах, конкурсах, змаганнях
міського, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів у 2015-2016 н.р.
№

Назви олімпіад, конкурсів,
змагань

Прізвище,
ім`я дитини

Кла
с

Зайняте
місце

Прізвище, ім`я,
по батькові
вчителя, який
підготував
призера або
переможця

Інтелектуальна еліта
ІІ етап (міський)
1.

Міський
етап
олімпіади Полєщук
«Юне
обдарування-2016» Марта
серед учнів 4-х класів у
номінації «Математика»

4-Б

ІІІ

Костюкович
Олена Адамівна

2.

Міський
етап
олімпіади Величко
«Юне
обдарування-2016» Марк
серед учнів 4-х класів у
номінації
«Природознавство»

4-А

ІІ

Мельник
Світлана
Григорівна

3.

Міський
етап
олімпіади Семенюк
«Юне
обдарування-2016» Діана
серед учнів 4-х класів у
номінації «Українська мова»

4-А

ІІІ

Мельник
Світлана
Григорівна

4.

ІІ етап міської олімпіади з Бідула
української
мови
та Валентин
літератури «КРОК»

6-В

ІІІ

Лабенська Галина
Петрівна

5.

ІІ
етап
олімпіади
математики «КРОК»

з Козярчук
Євгеній

5-А

І

Мальцева Наталія
Вікторівна

6.

ІІ
етап
олімпіади
математики «КРОК»

з Літвінчук
Захар

5-В

ІІІ

Довбенко
Катерина
Василівна

Всеукраїнські олімпіади з базових дисциплін
ІІ етап (міський)
7.

ІІ етап Всеукраїнської

Шпіганович

7-Б

ІІІ

Ткачук Надія
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олімпіади з фізики

Владислав

8.

ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з фізики

Данилевич
Роман

8-А

ІІ

Ткачук Надія
Миколаївна

9.

ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з історії

Юзвяк
Андрій

8-В

ІІ

Кубко Олександр
Андрійович

10. ІІ
етап
Всеукраїнської Марчук
олімпіади з історії
Тетяна

11-А

ІІІ

Маркова Тетяна
Григорівна

11. ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з математики

Бідула
Валенти

6-В

ІІ

Шнайдер Лілія
Павлівна

12. ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з математики

Слободенюк
Андрій

10-А

ІІІ

Процько Тамара
Володиимирівна

13. ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з географії

Крупко
Діана

8-А

ІІ

Медведчук Лідія
Іванівна

14. ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з географії

Бухало
Анастасія

9-А

ІІІ

Дроздик Вікторія
Михалівна

15. ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з хімії

Опалько
Світлана

7-В

ІІ

Доридор Ольга
Іванівна

16. ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з хімії

Коваль
Андрій

8-А

ІІІ

Доридор Ольга
Іванівна

17. ІІ
етап
Всеукраїнської Волковська
олімпіади з української мови Ірина
та літератури

10-Б

ІІІ

Мидловець
Оксана Петрівна

18. ІІ
етап
Всеукраїнської Ломанюк
олімпіади з української мови Дарина
та літератури

7-Г

ІІІ

Цибах Валентина
Михайлівна

19. II
етап
Всеукраїнської Вівчарик
олімпіади з англійської мови Антон

11-А

ІІІ

Герасимчук
Світлана
Василівна

20. ІІ
етап
Всеукраїнської Мельник
олімпіади з інформаційних Станіслав
технологій

11-Б

ІІ

Зубчук Ірина
Леонідівна

11-Б

ІІ

Ткачук Надія
Миколаївна

ІІІ

Гонтар
Іванівна

21.

ІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з астрономії

Сульжук
Дмитро

Миколаївна

22. ІІ
етап
Всеукраїнської Савчук Анна 9-А
олімпіади з біології

Альона
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ІІІ етап (обласний)
23. ІІІ етап Всеукраїнської
олімпіади з географії

Крупко Діна

8-А

ІІІ

Медведчук Лідія
Іванівна

МАН І етап (міський)
24. Всеукраїнський
конкурсзахист
науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України
(секція
«Філосоіфія»)

Каль
чук
Вікто
рія

11-А

І

Маркова Тетяна
Григорівна

МАН ІІ етап (обласний)
25. Всеукраїнський
конкурс- Косів Юрій
захист
науководослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України (секція «Авіа- та
ракетобудування,
машинобудування
і
робототехніка»)

10-А

ІІ

Процько Тамара
Володимирівна

26. Всеукраїнський
конкурс- Кондрачук
захист
науково- Ірина
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України (секція «Зарубіжна
література»)

10-Б

І

Гордієнко Олена
В`ячеславівна

27. Всеукраїнський
конкурс- Косюк
захист
науково- Ксенія
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України (секція «Російська
література»)

11-А

І

Гордієнко Олена
В`ячеславівна

28. Всеукраїнський
конкурс- Мельничук
захист
науково- Анна
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України (секція «Російська
література»)

10-Б

ІІ

Гордієнко Олена
В`ячеславівна

29. Всеукраїнський
конкурс- Іванцова
захист
науково- Хелга
дослідницьких робіт учнів-

11-А

І

Цибах Валентина
Михайлівна
33

членів Малої академії наук
України (секція «Літературна
творчість»)
30. Всеукраїнський
конкурс- Шамсутдино 11-А
захист
науково- ва Маріамдослідницьких робіт учнів- Софія
членів Малої академії наук
України
(секція
«Правознавство»)

І

Маркова Тетяна
Григорівна

31. Всеукраїнський
конкурс- Шамсутдино 11-А
захист
науково- ва Маріамдослідницьких робіт учнів- Софія
членів Малої академії наук
України (секція «Теологія,
релігієзнавство та історія
релігії»)

ІІ

Маркова Тетяна
Григорівна

МАН ІІІ етап (Всеукраїнський)
32. ІІІ етап Всеукраїнського Косюк
конкурсу-захисту науково- Ксенія
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України
у
секціях
«Російська література»

11-А

ІІІ

Гордієнко Олена
В’ячеславівна

33. ІІІ етап Всеукраїнського Іванцову
конкурсу-захисту науково- Хелга
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України
у
секції
«Літературна творчість».

11-А

ІІ

Цибах Валентину
Михайлівну.

34. ІІІ етап Всеукраїнського Кондрачук
конкурсу-захисту науково- Ірина
дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук
України у секції «Зарубіжна
література»

10-Б

ІІІ

Гордієнко Олену
В’ячеславівну.

Творча Еліта
Міський рівень
35. ІІ етап ХVІ Міжнародного

Залюбовськи 3-А

лауреат

Федорчук Валентина
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конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

й Дмитро

Іванівна

36. ІІ етап ХVІ Міжнародного
конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

Семенюк
Діана

4-А

лауреат

Мельник Світлана
Григорівна

37. ІІ етап ХVІ Міжнародного
конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

Білець
Даниїл

5-А

лауреат

Варава Ірина
Михайлівна

38. ІІІ етап ХVІ Міжнародного
конкурсу з української мови
імені Петра Яцика

Косюк
Ксенія

11-А

І

Міщук Алла
Анатоліївна

39. Конкурс читців-декламаторів Орешко
«Живи, Кобзарю, в пам’яті
Марина
людській» (старша вікова
категорія)

11-Б

ІІІ

Міщук Алла
Анатоліївна

40. Конкурс читців-декламаторів Сологуб
«Живи, Кобзарю, в пам’яті
Софія
людській(середня вікова
категорія)

7-А

І

Цибах Валентина
Михайлівна

41. Конкурс читців-декламаторів Савицька
«Живи, Кобзарю, в пам’яті Марія
людській» (молодша вікова
категорія)

4-А

ІІІ

Мельник Світлана
Григорівна

42. Всеукраїнська
експедиція
учнівської та студентської
молоді «Моя Батьківщина Україна» (за напрямком «Із
батьківської криниці»)

Зразковий
гурт
традиційног
о поліського
співу
«Ранкова
роса»

І

Ковальчук Алла
Павлівна

43. Всеукраїнська
експедиція
учнівської та студентської
молоді «Моя БатьківщинаУкраїна» (за напрямком «З
попелу забуття»)

Пошукова
група
«Небайдужі
»

ІІІ

Павлюк Олена
Віталіївна

44. Всеукраїнська
експедиція Члени
учнівської та студентської пошукової
молоді «Моя Батьківщина- групи «Юні

І

Дроздик Вікторія
Михайлівна
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Україна» (за
«Геологічними
України»)

напрямком туристистежками краєзнавці»

45. Міський заочний конкурс Володько
фоторобіт серед учнівської Мар’яна
молоді «Моя Україно!» у
номінації «Пейзаж» (середня
вікова група)

8-А

І

Росінська Галина
Петрівна

46. Міський заочний конкурс
фоторобіт серед учнівської
молоді «Моя Україно!» у
номінації «Пейзаж» (старша
вікова група)

Карпюк
Роман

11-Б

І

Росінська Галина
Петрівна

47. Міський заочний конкурс Карпюк
фоторобіт серед учнівської Роман
молоді «Моя Україно!» у
номінації «Пейзаж» (середня
вікова група); «Позажанрове
та експериментальне фото»
(старша вікова група):

11-Б

ІІІ

Росінська Галина
Петрівна

48. ІІ етап XV Всеукраїнського
конкурсу учнівської
творчості, присвяченого
Шевченківським дням, під
гаслом «Об’єднаймося ж,
брати мої» у номінації
«Історія України і
державотворення»

Гай Ольга

9-Б

ІІІ

Павлюк Олена
Віталіївна

49. ІІ етап XV Всеукраїнського Воронова
конкурсу
учнівської Анастасія
творчості,
присвяченого
Шевченківським дням, під
гаслом «Об’єднаймося ж,
брати мої» у

7-В

ІІ

Сєрков Олексій
Олександрович

10-А

ІІ

Примачек Наталія
Миколаївна

номінації
«Декоративноприкладне мистецтво»
50

ІІ етап XV Всеукраїнського Коробова
конкурсу
учнівської Дарія
творчості,
присвяченого
Шевченківським дням, під
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гаслом «Об’єднаймося
брати мої» у
номінації
мистецтво»

ж,

«Образотворче

51. ІІ етап XV Всеукраїнського Косюк
конкурсу
учнівської Ксенія
творчості,
присвяченого
Шевченківським дням, під
гаслом «Об’єднаймося ж,
брати мої» у

11-А

ІІІ

Примачек Наталія
Миколаївна

52. Міський
заочний Коробова
гуманітарний
конкурс Дарина
«Космічні
фантазії»
в
особистій
першості
у
номінаціях:
«Графіка»
(старша вікова категорія)

10-А

ІІІ

Примачек Наталія
Миколаївна

53. Міський
конкурс
юних Рашко Анна
екскурсоводів-краєзнавців

6-А

ІІІ

Павлюк Олена
Віталіївна

54. Обласний літературний
конкурс «Перло многоцінне»

Івнцова
Хелга

11-А

І

Цибах Валентина
Михайлівна

55. Міський огляд-конкурс

Орешко
Марина

11-Б

І

Міщук Алла
Анатоліївна

56. Міський
огляд-конкурс Підлісецька
читців-гумористів «Поліські Христина
пересмішники.
Рівне
сміється»
у
номінації
«Власні усмішки»

6-В

ІІ (за
Цибах Валентина
виконання) Михайлівна

57. ІІ етап VІ Міжнародного Цибульська
мовно-літературного
Тетяна
конкурсу
учнівської
та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка у 2015-

7-Г

номінації
мистецтво»

«Образотворче

читців-гумористів «Поліські
пересмішники.
Рівне
сміється» серед конкурсантів
ІІІ вікової категорії, у
підномінації «Гумористичне
соло»:

І (за
усмішку)
ІІ

Цибах Валентина
Михайлівна
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2016 навчальному році
58. ІІ етап VІ Міжнародного Бодаква
мовно-літературного
Богдан
конкурсу
учнівської
та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка у 20152016 навчальному році

6-А

ІІІ

Міщук Алла
Анатоліївна

59. ІІ етап VІ Міжнародного Дзюба Анна
мовно-літературного
конкурсу
учнівської
та
студентської молоді імені
Тараса Шевченка у 20152016 навчальному році

8-А

ІІІ

Іллюк Галина
Миколаївна

60. Міський
«ПРЕС»

11-А

фіналісти

Панчук Людмила
Андріївна

дебатний

турнір Кальчук
Вікторія,
Марчуук
Тетяна,

11-А

Павлюк Олена
Віталіївна

11-А

Шилан
Сергій
61. Міська
виставка-конкурс Демчук
технічної
творчості Денис
учнівської молоді «Наш
пошук і творчість – тобі,
Україно!»
у
розділі
«Архітектура
та
будівництво»

6-Г

І

Юсковець Катерина
Миколаївна

62. Міська виставка-конкурс

Карашевич
Богдана,

8-А

ІІІ

Герасимчук
Людмила Василівна

Гук Дарина

5-Г

ІІІ

Цвик Тетяна
Петрівна

декоративно-ужиткового
і
образотворчого
мистецтва Іванюк
«Знай і люби свій край!» у Надія
розділі «Художня вишивка»
(картини), ІІ вікова категорія
63. Міська виставка-конкурс
декоративно-ужиткового
і
образотворчого
мистецтва
«Знай і люби свій край!» у
розділі «Графіка», І вікова
категорія

8-А
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64. Міська виставка-конкурс

5-Б

ІІ

Сєрков Олексій
Олександрович

65. Загальноміський
конкурс Гук Дарина
екологічного малюнка «І
будуть жити на Землі і Войтович
соловей,
і
жук!»
до Андрій
Міжнародного
дня
збереження біорізноманіття,
серед учнів 1-5 класів

5-Б

ІІІ

Цвик Тетяна
Петрівна

66. Загальноміський
конкурс Рак Аліна
«Намалюю світ тварин»
Абрамчук
Богдан

3-А

ІІІ

4-В

лауреат

Цвик Тетяна
Петрівна

2-Б

лауреат

2-А

лауреат

67. Міський
конкурс
«Юна Левчук
вишивальниця» серед учнів Валерія
9,11
класів
навчальних
закладів м. Рівного (техніка
«Хрест»)

9-Б

І

Герасимчук
Людмила
Василівна.

68. Міський
конкурс
«Юна Сєткіна
вишивальниця» серед учнів Юлія
9,11
класів,
навчальних
закладів м. Рівного (техніка
«Занизування»)

9-А

ІІІ

Герасимчук
Людмила Василівна.

69. Міський
конкурс
«Юна Врадій
вишивальниця» серед учнів Галина
9,11
класів
навчальних
закладів м. Рівного

9-А

III

Герасимчук
Людмила Василівна.

70. Міські
змагання
учнів Шендецьког
молодшого шкільного віку з о Сергія
початкового
технічного
моделювання

4-Г

ІІ

Юсковець
Катерина
Миколаївна

декоративно-ужиткового
і
образотворчого
мистецтва
«Знай і люби свій край!» у
розділі
«Гончарство
та
художня кераміка», І вікова
категорія

Троцюк
Євген

Онищук
Олександра

5-Б

Бикова
Євгенія
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71. Міський фестивал-конкурс
шкільних
театральних
колективів,
гуртків
та
лялькових театрів (молодша
вікова категорія)

Буймова
Оксана,
Вертелецька
Анастасія,
Головко
Максим.
Демиденко
Уляна,
Дрогальчук
Глафіра,

2-Б
2-Б

Дідик Раїса
Михайлівна,
Ціос Лілія
Леонідівна

2-Б
2-Б
2-Б
2-Б
2-Б
2-Б

Камець Яна,

2-Б

Кравчук
Дарія,

2-Б

Матвійчук
Дмитро,

ІІ

2-Б
2-Б

Онищук
Олександра,
Прокопчук
Дарина,
Савицька
Софія,
Співак Анна
72. Міський
огляд-конкурс
військово-патріотичної пісні
та строю «Червона калина
2015», приурочений Дню
створення
УПА,
Дню
захисника України

Гега
Дмитро,
Гречич
Владислав,
Іванцова
Хелга,
Кальчук
Вікторія,
Ковалевська
Вікторія,
Козачук
Дмитро

11-А
11-Б

ІІ

Гапанчак Сергій
Борисович

11-А
11-А
11-А
11-Б
11-Б
11-А
11-Б
11-Б

Куракіна
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Єлизавета,

11-Б

Марчук
Тетяна

11-Б

Меркулов
Артур,
Мовчанок
Юрій,
Небувайло
Ксенія,
Омелянчук
Карина,

11-Б
11-А
11-А
11-Б
11-Б
11-А

Орешко
Марина,
Пашинська
Ірина,
Рудо
Євгенія,
Сапухіна
Катерина,
Тхорук
Юлія,
Ухова Дарія
73. Міський конкурс малюнків з Левчук
протипожежної тематики
Валерія

9-Б

ІІІ

Примачек Наталя
Миколаївна

74. Міського-фестивалю
Сварицевич
конкурсу
української Вікторія
естрадної та авторської пісні
«Веселий
вулик»(середня
вікова категорія)

8-Б

І

Ціос Лілія
Леонідівна

75. Загальноміська гра-змагання Удодік
«Експедиція річкою»
Вікторія,

7-А

ІІІ

Дроздик Вікторія
Михайлівна

Костолович
Ірина

7-А
7-А

Євтушок
Ілля
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76. Загальноміська економічна Кугай
гра
«Конструктор
нової Вікторія
цивілізації»

10-А

ІІІ

Дроздик Вікторія
Михайлівна

ІІІ

Баталін Віктор
Васильович

ІІІ

Семенов Сергій
Андрійович,

10-А
10-А

77. Міський конкурс
юних пожежників

дружин Гук Олена,
Ломанюк
Дарина,
Лук’янчиков
а Олена,
Левчук
Валентина,
Мандзюк
Вадим,
Кирилюк
Назар,

7-Г
7-Г
7-Г
8-А
7-Г
9-Б
9-Б
9-Б

Гай Ольга,
Соловей
Сергій
78. Загальноміський фестиваль- Пєронкова
конкурс
інсценівок Анастасія,
англійською мовою “Fairy
Пахальчук
tales”.
Ілля,

5-Д

Рудюк
Анастасія,

3-А

Шилан
Віталій,
Якушевська
Яна,
Молчанов
Олександр,
Поливко
Владислав,
Козакевич
Олександра,

5-Д
3-А

Хмель Марія
Миколаївна

3-А
3-А
3-А
3-А
3-Г
3-Г
3-В
3-В
3-В

Ткач
Дарина,
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Шинкарчук
Валерія,
Мельничук
Іван,
Маринін
Роман,
Буняк
Олександр
79. Міський фестиваль-конкурс Сологуб
«Юні
знавці
зарубіжної Софія
літератури»

7-А

ІІІ

Мельничук Ольга
Олександрівна

80. Фестиваль
Різдво»

4-В

диплом
фестивалю

Ковальчук Юрій
Васильович,

«Зустрічаємо Гречко
Дарина,
Давидчук
Вікторія
Догмат
Олександр
Одінцова
Аліна
Тимчук
Аліна

4-Г
3-Г
3-Г
3-Г
3-Г
4-В
4-В

Ткач Дарина

4-Г

Маркович
Маргарита

4-Г

Музика
Анастасія

Ковальчук Алла
Павлівна

4-Г
3-Г

Процишина
Яна

4-В

Кучерук
Юлія

2-А

2-Г

2-Б
Крайгинська
Ольга
Шендецький
Сергій

2-Д
2-Д
2-Г

Борищук
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Валерія

2-Г

Бикова
Євгенія

2-А

Алексєєва
Дарина
Дрогальчук
Глафіра
Квашенко
Вікторія
Левосюк
Аліна
Новицька
Альона
Новицька
Ганна

2-Г
3-Г
2-Б
6-А
6-Б
7-Б
7-Б
7-В
7-А
7-Б

Никончук
Софія

7-В

Ткачук
Ярина

11-Б

11-А

11-Б
Герасимчук
Анна
Вертелецька
Анастасія
Кудра
Анастасія
Васильчик
Софія
Федосова
Богдана
Прибатень
Олександра
Воронова
Анастасія

11-Б
11-А
11-Б
8-А
8-В
9-Б
8-А
8-Б
8-Б
8-Б

Довгопалюк
Максим
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Поліщук
Олександра
Жолнерчук
Яна
Косяк
Ксенія
Козачук
Дмитро
Небувайло
Ксенія
Омелянчук
Карина
Рудо Євгенія
Ширко
Катерина
Володько
Мар`яна
Дем’янчук
Валерія
Жолнерчук
Яна
Іванчук
Надія
Сидорчук
Анна
Сидорчук
Тетяна
Каленюк
Юлія
Обласний рівень

81. Фестиваль-конкурс
зразковий
патріотичної пісні «Поліська гурт
січ»
традиційног
о поліського

ІІ

Ковальчук Юрій
Васильович,
Ковальчук Алла
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співу
«Ранкова
роса»

Павлівна

Всеукраїнський рівень
82. Всеукраїнський
«Великодні
Музейний
«Пересопниця»
обл.

конкурс
зустрічі»
комплекс
Рівненська

зразковий
гурт
традиційног
о поліського
співу
«Ранкова
роса»

І

Ковальчук Юрій
Васильович,
Ковальчук Алла
Павлівна

Спортивна еліта
Міський рівень
83. Спартакіада школярів м.
Ковалевська
Рівне 2015-2016р.,збірна
Вікторія
школи з баскетболу (команда
Бугаєвська
дівчат)
Емма
Боярчук
Світлана
Шевчук
Олена
Бедіна
Віталія
Климчук
Анастасія

11-А

І

Жартун Валерій
Володимирович

ІІ

Максимчук Віталій

11-А
11-А
11-А
11-А
10-Б
10-Б
10-Б
10-Б
10-Б

Боровець
Ольга
Пилипчук
Дарина
Левечко
Христина
Буняк
Олександра
84. Спартакіада серед школярів
м. Рівного 2015-2016

Жартун

11-А
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н.р.,збірна школи з
баскетболу (команда
хлопців)

Володимир

11-Б

Козачук
Дмитро

11-Б

Ляшук
Віталій
Шилан
Сергій
Карпюк
Роман
Гега Дмитро
Перетятко
Денис
Свирид
Михайло

Миколайович

11-А
11-Б
11-А
10-А
10-Б
11-А
11-А
9-Б
7-В

Біта Дмитро
Меркулов
Артур
Бабак
Максим
Шорсткий
Руслан
85. Змагання з легкої атлетики

Коблюк
Назар
Віннічук
Олег
Мельник
Станіслав
Мовчанок
Юрій
Ковалевська
Вікторія
Шевчук
Олена

10-Б
10-Б

ІІІ

Клімович В’ячеслав
Іванович

11-Б
11-Б
11-А
11-А
10-Б
10-Б
10-Б
10-Б

Базела
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Олександр

10-А

Свирид
Михайло

10-Б

Гурин
В’ячеслав
Озімковськи
й Владислав
Слободенюк
Андрій

10-Б
10-Б
10-Б
10-Б
8-Б

Пилипчук
Дарина
Боровець
Ольга
Буняк
Олександра
Климчук
Анастасія
Левечко
Христина
Іванюк
Ярослава
86. «Старти надій»

Тишкун
Нікіта
Стасюк
Владислав
Сорока
Денис
Литвин
Дмитро
Літвінчук
Данило
Галайчук
Дмитро
Задільський
Павло

7-Г
7-Г
7-А

І

Максимчук Віталій
Миколайович,
Опалько Алла
Григорівна

7-А
7-В
7-Б
7-Г
7-Г
7-Б
7-Г
7-А
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Кирилюк
Назар
Шевчук
Любомир

7-Г
7-В
7-В

Єремейчук
Дарина
Костолович
Ірина
Гук Олена
Опалько
Світлана
Кухарук
Світлана
87. Змагання з волейболу серед
збірних команд юнаків в
залік Спартакіади школярів
м. Рівного.

Довбенко
Владислав
Новак
Владислав
Бодаква
Богдан
Доронін
Назар
Омельчук
Владислав
Гурин
В’ячеслав
Свирид
Михайло
Віннічук
Олег

5-В
5-В

І

Савитюк Павло
Миколайович.

6-А
6-Б
6-В
10-Б
10-Б
10-Б
10-Б
10-Б
11-А
11-А

Коблюк
Назар
Озімковськи
й Владислав
Каменський
Дени,
Полонський
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Олексій
Обласний рівень

Переможці та призери спортивних змагань з баскетболу обласного, Всеукраїнського та
Міжнародного рівнів
88. Чемпіонат
України
з Кухарук
баскетболу серед дівчат 2001 Світлана
р.н. сезону 2015-2016 н.р.
Ус Олена
Кіба
Владислава
Гупалюк
Богдана

7-В
7-В
7-В
7-В
8-А
8-А

Бурко Олена

8-А

Іванюк
Ярослава

8-А

Таргонська
Олена
Дубнюк
Дар’я

Жартун Валерій
Володимирович

8-А
8-А
8-А

Кузнєцова
Дарія
Дзюба Анна
Лотюк Анна
89. Чемпіонат
України
з Кухарук
баскетболу серед дівчат 2002 Світлана
р. н. сезону 2015-2016 н.р.
Ус Олена
Ящук
Катерина
Єфімова
Вікторія
Кіба
Владислава

7-В
7-В

Жартун Валерій
Володимирович

7-В
7-В
8-А
8-А
8-А
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Гупалюк
Богдана
Бурко Олена
Іванюк
Ярослава
Таргонська
Олена
Дубнюк
Дар’я

8-А
8-А
8-А
8-А

Кузнєцова
Дарія
90. Чемпіонат
України
з Кухарук
баскетболу серед дівчат 2003 Світлана
р. н. сезону 2015-2016 н.р.
Ус Олена

7-В
7-В

7-В

Єфімова
Вікторія

7-Б

Коваль
Вікторія

Жартун Валерій
Володимирович
Максимчук Марина
Валентинівна

7-В

Ящук
Катерина

Іванова
Олександра

ІІ

7-В
7-В

Кухарук
Світлана
Ус Олена
91. Міжнародний
турнір
з Кухарук
баскетболу «Дружба 2015» Світлана
серед дівчат 2002 р.н.
Ус Олена
Ящук
Катерина
Єфімова
Вікторія
Кіба
Владислава,
Гупалюк

7-В
7-В

І

Жартун Валерій
Володимирович

7-В
7-В
8-А
8-А
8-А
8-А
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Богдана

8-А

Бурко Олена

8-А

Іванюк
Ярослава

8-А

Таргонська
Олена
Дубнюк
Дар’я
Кузнєцова
Дарія
92. Міжнародний турнір «Easter Кухарук
Cup 2016» в м.Клатове, Чехія Світлана
Ус Олена
Ящук
Катерина
Єфімова
Вікторія
Кіба
Владислава
Гупалюк
Богдана

Жартун Валерій
Володимирович

7-В
7-В
7-В
7-В
8-А
8-А
8-А
8-А
8-А

Бурко Олена

8-А

Іванюк
Ярослава

8-А

Таргонська
Олена
Дубнюк
Дар’я
Кузнєцова
Дарія
93. Чемпіонат
України
з Озімковськи
волейболу серед юнаків 2000 й Владислав
р.н.,

10-Б

ІІІ

Савитюк Павло
Миколайович

94. Чемпіонат
волейболу

10-Б

І

Савитюк Павло

України
з Віннічук
серед юніорів
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1998 р.н.
95. Чемпіонат
волейболу
1998 р.н.

Олег
України
з Гурин
серед юніорів В’ячеслав

Миколайович
10-Б

ІІІ

Савитюк Павло
Миколайович
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