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ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ РІВНЕНСЬКОЇ ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 28 У 2020- 

2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 
 

У 2020-2021 навчальному році в школі працювало 90 учителів, керівників 

гуртків, практичний психолог, педагог-організатор, 3 вихователі ГПД, учитель- 

логопед. Із 116 педагогічних працівників учителів із вищою кваліфікаційною 

категорією – 68, із І кваліфікаційною категорією – 11, з ІІ кваліфікаційною категорією 

– 18 і 19 спеціалістів. Учителів-методистів – 23, старших учителів – 27, керівників 

гуртків методистів – 3. 

 На початок 2020-2021 навчального року в школі навчався 1491 учень, було 

укомплектовано 51 клас, середня наповнюваність становила 29 учнів у класі. 

На початок року була організована індивідуальна форма навчання для п’яти учнів 

початкових класів (для трьох учнів - педагогічний патронаж і для двох учнів – сімейне 

(домашнє) навчання) та інклюзивна форма навчання для однієї учениці. 

У школі було створено три групи продовженого дня, а саме: група №1 для учнів 1-х 

класів, група №2 для учнів 1-2-х класів та група №3 для учнів 2-х класів. 

Із 1 вересня 2020 року по 04 червня 2021 року із закладу вибуло 13 учнів. 

Із 1479 учнів на кінець навчального року 124 учнів мали високий рівень 

навчальних досягнень із предметів, високий та достатній – 354. Відмінників у 4-8, 10 

класах – 90. 

121 учень закінчили 9-й клас, з них 18 отримали свідоцтва з відзнакою. 

У 2020-2021 н.р. школу закінчило 59 учнів 11-х класів. Золоту медаль 

отримало 15 учнів і 1 учень отримав срібну медаль. 

 Цьогоріч 152 дітей стали першокласниками, яких   об’єднано в 5 класних 

колективів. Тому в цілому станом на 12.06.2020 року мережа класів у школі є такою: 

1-4-х класів – 21; 

5-9-х класів – 26; 

10-11-х класів – 4; 

Усього – 51 клас. Середня наповнюваність – 29 учнів. 

Упродовж 2020-2021 навчального року профільним навчанням було охоплено 247 
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учнів школи; функціонували 10-і класи профілю української філології та математики, а 

також 11-ті класи профілю української філології. 

Учні школи взяли участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково- 

дослідницьких робіт МАН, шестеро з них посіли призові місця в ІІ (обласному) етапі, 

один учень став призером республіканського етапу. До конкурсу входили контрольні 

випробування із базових дисциплін, заочне оцінювання науково-дослідницьких робіт 

та їх захист. Результативно працювали з учнями, членами МАН, такі педагоги: 

О.Гордієнко, Н.Ткачук, І.Зубчук. 

 

Результати участі школярів у ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів МАН 

 

 

 

 

 Призерів і переможців творчих конкурсів підготували такі педагоги: 

Т. Кирилецька, А.Ковальчук, Ю.Ковальчук, І.Зубчук,  О.Клімчук, Т. Цвик, О.Янковська, 

В.Липинець, І.Селезньова, Н.Данилюк, А.Гурмак, Л.Ціос. 

У числі призерів і переможців спортивних змагань різних рівнів є вихованці 

школи, цьогоріч їх підготували В. Жартун, П. Савитюк, М. Максимчук.  

Упродовж 2020-2021 навчального   року адміністрація   школи відповідно   до 

річного плану роботи регулярно проводила виробничі наради, наради при директорові,  
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оперативні наради, співбесіди окремими працівниками з питань дотримання 

трудового законодавства, виконання нормативних документів МОН України, що дало 

змогу забезпечити  дотримання виробничої дисципліни та виконання правил 

внутрішнього трудового розпорядку. Проводилися засідання педагогічних рад, на яких 

розглядалися питання про стан освітнього процесу з географії, з природознавства та 

роботи гуртків. 

 Упродовж  І  семестру до   березня  навчального року шкільним харчоблоком 

завідувала п.п. А.Кравець. Із березня по червень харчування проводило підприємство 

«Рамедас Україна, ТОВ».  1018 учнів отримували гаряче харчування, з них: 

учнів 1-4-х класів – 650 ;  

дітей-сиріт – 1; 

учнів ГПД (за рахунок батьків) – 90, 

дітей з малозабезпечених сімей – 11; 

дітей, чиї батьки є учасниками ООС, – 79; 

учнів, які отримували дієтичне харчування, – 9. 

учнів, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, – 1 

учнів, які є внутрішньо переміщені – 3 

учнів інклюзивних класів - 1 

Педагогічний колектив школи наполегливо працював над реалізацією освітніх 

завдань, які були сконцентровані на науково-методичній проблемі «Формування 

індивідуальної траєкторії розвитку особистості учня в умовах академічної доброчесності 

та педагогіки партнерства». 

Освітній процес у школі був організований відповідно до карантинних вимог. 

Кожен член педагогічного колективу мав можливість підвищувати свою 

кваліфікацію й фахову майстерність у методичних об’єднаннях, які діяли в школі: у 

методичному об’єднанні вчителів української мови та літератури (керівник 

Климентовська Л.М.), зарубіжної літератури та предметів естетичного циклу (керівник 

Гордієнко О.В.), 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 

Присяжнюк Л.В.),   учителів   трудового   навчання,   технологій   (керівник 
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Герасимчук Л.В.), учителів біології, хімії (керівник Захарук Л.Г.), учителів фізичної 

культури (керівник Борисова І.В.), класних керівників (керівники: Мельник С.Г., 

Мальцева Н.В.). 

Колективи методичних об’єднань вивчали та впроваджували інноваційні 

технології навчання, розглядали актуальні питання з дидактики, педагогіки, 

психології; проводили предметні тижні, показові уроки, позакласні заходи, творчі 

звіти вчителів. 

У плані роботи з педагогічними кадрами були передбачені індивідуальні форми 

роботи: докурсова та післякурсова підготовки, консультування, творчі звіти, 

наставництво, опрацювання фахових журналів і методичної літератури та інші. 

Усі учителі підвищили фахову майстерність на курсах підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників при РОІППО. 

Проведені заходи з неперервного вдосконалення фахової освіти й кваліфікації 

педагогів школи були успішними, про що свідчать результати атестації. 

За наслідками атестації у 2020-2021 навчальному році було встановлено 

відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст 1 категорії» - 1 

учителю,  «спеціаліст вищої категорії» - 10 учителям; присвоєно кваліфікаційні 

категорії «спеціаліст вищої категорії» – 1; спеціаліст І категорії – 2, спеціаліст ІІ 

категорії – 0; присвоєно звання «старший учитель» – 0; встановлено відповідність 

раніше присвоєному педагогічному званню «учитель-методист» – 4, «старший 

учитель» – 3, «керівник гуртка-методист» - 1, присвоєно педагогічне звання «керівник 

гуртка-методист» - 1. 

У закладі систематично проводився моніторинг рівня знань, умінь, практичних 

навичок учнів із навчальних предметів, моніторинг формування певних 

компетентностей, що давало можливість отримати об’єктивну інформацію, а потім 

надати необхідну організаційно-методичну та адресну допомогу вчителям- 

предметникам. 

У 2020-2021 н.р. Н.Данилюк, Р.Дідик стали призерами  (ІІІ місце) міського етапу     

обласного ярмарку-конкурсу педагогічної творчості у номінації «Початкова освіта» із 

методичним  посібником для дистанційного навчання «Легко, швидко, зручно»,  
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Н.Хайленко – ІІІ місце  - у номінації «Мистецтво», О.Баланович – ІІІ місце – у 

номінації «Географія»; логопед І.Євтушок  стала лауреатом у номінації «Спеціальна 

освіта» із посібником інтерактивних ігор  «Си-ши промовить поспіши», учитель 

інформатики О.Семенюк стала лауреатом у номінації «Інформатика».  

Програми гуртків «Традиційний поліський спів» (автор Ю.Ковальчук), 

«Вокальний спів» (автор Л.Ціос), «Образотворче мистецтво» (автор Т.Цвик), 

«Театральне мистецтво» (автор Т.Кирилецька) у листопаді 2020 року отримали гриф 

МОНу України. 

Практикується використання інформаційних технологій при підготовці 

організаційно-масових заходів. Діє сайт школи. Упродовж 2020-2021 навчального 

року на сайті школи в рубриці «Новини» розміщено понад 70 матеріалів. 

У рубриці «Досягнення» розміщено інформацію про результативність участі 

учнів школи в олімпіадах, конкурсах, змаганнях міського, обласного, всеукраїнського,  

міжнародного рівнів у 2020-2021 навчальному році (додаток 1). Також на сайті школи 

є вкладки «Інформаційна прозорість» та «Протидія булінгу». 

Найбільш активно долучилися до підготовки матеріалів на сайт такі  працівники: 

І.Зубчук, О.Клімчук, Л.Климентовська, С.Мельник, В.Федорчук, Ю.Ковальчук, 

М.Кратко, О.Янковська, О.Василец, С.Гуменюк, А.Міщук. 

Серед виховних напрямів у 2020-2021 навчальному році переважали патріотичний 

та громадянський. Формуванню національної свідомості та самосвідомості, плеканню 

почуття  патріотизму сприяли  такі заходи:  

- уроки Миру (класні керівники 1-11 класів, О.Клімчук); 

- зустріч з інспекторами патрульної поліції; 

- заходи до Дня захисника України: виставка малюнків  (1-4 класи); уроки мужності «Герої 

не вмирають» (класні керівники 5-11 класів); 

- Тиждень безпеки дорожнього руху (класні керівники 1-11 класів); 

- Тиждень української писемності й мови (учителі української мови та літератури); 

- заходи до Дня Гідності та Свободи (класні керівники 1-11 класів); 

- акція «Запали свічку памяті» (до Дня пам’яті жертв голодомору); 

- екскурсії до Рівненського обласного краєзнавчого музею; 

- урок Мужності «Збройні сили україни, ви – надія Батьківщини» (10-11 класи, О.Кубко); 
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- участь гурту «Ранкова роса» у фольклорних фестивалях і святах різних рівнів; 

- заходи до Дня соборності України (класні керівники 1-11 класів); 

- урок-конференція «Шість тез про Крути або що не так із традиційним баченням подій 

29.01.1918 року» (11-ті клас, О.Кубко); 

- відео кліп «Мова рідна 2020» (Т.Кирилецька); 

- участь в міському конкурсі «Стоп булінг» (ІІІ місце, Т.Кирилецька); 

- концерт для батьків «Ой весна-красна» (А.Ковальчук, Ю.Ковальчук). 

Вихованню шанобливого ставлення до історичного, культурного й духовного 

спадку рідного краю, здатності берегти його й примножувати, формуванню дружніх 

стосунків між дітьми сприяє організація й проведення екскурсій. Протягом навчального 

року була організована екскурсія за маршрутом  Рівне-Пляшева-Рівне (класні керівники 

Н.Середа, В.Мальованчик, О.Дороніна). 

Робота педагогічного колективу школи з питань превентивного виховання й 

попередження правопорушень і злочинів серед учнів проводилася спільно з відділом 

охорони здоров’я, соціальними службами, відділом кримінальної поліції в справах дітей, 

службою в справах дітей. У рамках реалізації заходів з протидії булінгу були 

організовані зустрічі з інспекторами патрульними поліції І.Бояківською, Я.Сенчук, 

Д.Сокалєм, із шкільним офіцером поліції Іриною Іняхіною. Класні керівники 1-11 класів 

проводили інструктажі з безпеки життєдіяльності. Продовжила свою роботу рада 

профілактики школи: упродовж навчального року відбулося 7 засідань. Посилена 

педагогічна увага приділялася 6 учням.   15- 16 жовтня 2020 року в закладі проведено з 

учнями 1-4 класів бесіди «Безпека в Інтернеті», для учнів 5-6 класів – уроки «Я знаю, як 

спілкуватись в Інтернеті # не ведусь», 7-8 класів – уроки «Інтимне селфі в Інтернеті – 

жарт чи небезпечний ризик?», квест «Тест Білборда та кохання в Інтернеті», 9- 11 класів 

– уроки «Інтимне селфі в Інтернеті – жарт чи небезпечний ризик?», квест «Тест Білборда 

та кохання в Інтернеті».  

Проведено благодійні акції: «Турбота», «Діти дітям». 

Сприяли налагодженню регіонального та міжнародного співробітництва проведена 

на базі школи Всеукраїнська Юнацька Баскетбольна Ліга серед дівчат (керівник гуртка 

В.Жартун) та участь вихованців народного гурту традиційного поліського співу «Ранкова 

роса» у фольклорних фестивалях у Польщі (керівники А.Ковальчук, Ю.Ковальчук). 



7 
 

У закладі приділялася належна увага розвитку творчих та інтелектуальних 

здібностей учнів, залученню їх до різноманітної діяльності за інтересами. У 2019-2020 

навчальному році в школі функціонувало 10 гуртків, у яких займалося 314 учнів (21% 

від загальної кількості учнів). 

З 7 по 25 червня функціонував пришкільний табір «Фантазія» (начальник табору 

Н.Ніколаєва), діяльність якого висвітлена на сайті школи. 

Упродовж  навчального року активізувалася співпраця закладу зі ЗМІ. Учні та 

педагоги школи стали учасниками новин на ITV media group (10 лютого 2021 року – 

інтерактивний урок з патрульними про правила безпеки в Інтернеті),  у спецкорі 2+2 та в 

ТСН 1+1 (сюжети про учнів 10-А класу та про педагогиню Т.Кирилецьку, які з кліпом 

«Мова рідна» стали зірками Інтернету, 24, 25 лютого 2021 року); практичний психолог 

С.Гуменюк розповідала про безпеку в Інтернеті  на Рівне TV та про вплив гаджетів на 

психіку дитини на Рівне-радіо (травень 2021 року). 

Важливим етапом у формуванні особистості є сімейно-родинне виховання, тому 

важлива роль відводилася організації роботи з батьками: класні керівники не лише 

доводили до відома батьків результати успішності й поведінки учнів (індивідуально), а й 

знайомили їх з основними нормативними документами Міністерства освіти і науки 

України, з планом роботи школи.   

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності спрямована на 

створення безпечних і нешкідливих умов навчання та виховання учнів, збереження їх 

життя та здоров’я. 

Щоквартально здійснюється аналіз стану травматизму серед учнів та працівників 

школи. 

Упродовж 2020-2021 навчального року успішно працювала психологічна служба 

школи. З метою оптимізації просвітницької роботи практичним психологом закладу 

С.Гуменюк   організовано проведення консультацій для батьків «Порадьтеся з психологом» 

у визначений час (щосереди з 15.00-19.00 год). Практикувалися індивідуальні та групові 

консультації для учнів школи з метою корекції поведінки та успішності, самопізнання й 

самореалізації. Особлива увага психологічної служби була спрямована на адаптацію та 

соціалізацію учнів,  батьки яких беруть чи брали участь в ООС. У школі впроваджуються 

відновні практики: реалізується програма «Шкільна медіація», діє Шкільна служба 
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порозуміння, завдяки діяльності якої підвищується соціальна активність підлітків, їх 

відповідальність, знижується рівень конфліктності, агресивності в учнівських колективах. З 

метою профілактики булінгу серед підлітків, а також активізації просвітницько-

профілактичної роботи спеціалістами психологічної служби було проведено опитування 

учнів 4-9 класів (803 особи) та години спілкування. 
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Додаток  1 

Результативність участі учнів школи в олімпіадах, конкурсах, змаганнях міського, 

обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів у 2020-2021 н.р. 

№ Назви олімпіад, 

конкурсів, змагань 

Прізвище, 

ім’я учня 

Клас Місце, яке 

посів 

учасник 

Прізвище, ім`я, по 

батькові вчителя, 

який підготував 

призера або 

переможця 

Інтелектуальна еліта 

 

ІІ етап (міський) 

1. Рівненський 

зональний етап 

олімпіади «Знавці 

Біблії» 

Клімчук 

Дарина 

3-Є 

 

 

 

ІІ Клімчук Олена 

Іванівна 

ІІІ етап (обласний) 

2. ІІ тур 

Всеукраїнського 

конкурсу «Знавці 

Біблії 2021» 

 

Клімчук 

Дарина 

3-Є ІІ Клімчук Олена 

Іванівна 

МАН ІІ етап (обласний) 

3. 

 

Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України, відділення 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства, 

секція «Зарубіжна 

література» 

 

Кокіль Софія 9-А ІІ Гордієнко Олена 

В’ячеславівна 

 

4. Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України відділення 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства, 

Чіркова 

Христина 

10-А І Гордієнко Олена 

В`ячеславівна 
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секція 

«Кримськотатарська 

гуманітаристика» 

 

5. Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України відділення 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства, 

секція 

«Кримськотатарська 

гуманітаристика» 

 

Правник 

Катерина  

9-А ІІ Гордієнко Олена 

В`ячеславівна  

 

6. Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України відділення 

літературознавства, 

фольклористики та 

мистецтвознавства, 

секція «Зарубіжна 

література» 

 

Черепанова 

Діана 

9-А ІІІ Гордієнко Олена 

В’ячеславівнв 

7. Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України відділення 

комп’ютерних наук, 

секція «Технології 

програмування » 

 

Бородавко 

Павло 

10-А І Зубчук Ірина 

Леонідівна 

8. Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

Козярчук 

Євгеній 

10-А І Ткачук Надія 

Миколаївна 
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дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України відділення 

фізики і астрономії, 

секція 

«Експерементальна 

фізика» 

 

МАН ІІІ етап (Всеукраїнський) 

9. Всеукраїнський 

конкурс-захист 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів-членів Малої 

академії наук 

України відділення 

фізики і астрономії, 

секція 

«Експерементальна 

фізика» 

 

Козярчук 

Євгеній 

10-А ІІІ Ткачук Надія 

Миколаївна 

Творча Еліта 

Міський рівень 

10. Міський етап 

обласного 

дистанційного 

конкурсу читців-

декламаторів «В 

Тарасовій думі, у 

Лесиній пісні живе 

Україна моя». 

Номінація 

«Декламація» 

 

Міщак Софія 10-А ІІІ Кирилецька Тетяна 

Валентинівна 

11. Міська виставка-

конкурс технічної 

творчості учнівської 

молоді «Наш пошук і 

творчість – тобі 

Україно!» 

Номінація 

«Архітектура та 

будівництво» 

 

Клепчар 

Станіслав 

Дармохід 

Катерина 

5-В 

5-В 

ІІІ 

ІІІ 

Юсковець Катерина 

Миколаївна 
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12. Загальноміський 

онлайн-конкурс 

«Молодь захищає 

рідну мову». 

Номінація 

«Електронні 

постери» 

 

Чіркова 

Христина 

10-А ІІІ Зубчук Ірина 

Леонідівна 

13. Міський конкурс 

екологічного 

малюнку «Намалюю 

світ тварин». 

Оптасюк 

Марія 

Клімчук 

Дарина 

Жартун Кіра 

Клібановська 

Юлія 

Мартинюк 

Анна 

 

5-Є 

3-Є 

2-А 

5-Д 

2-Б 

ІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

ІІІ 

 

Цвик Тетяна 

Петрівна 

Клімчук Олена 

Іванівна 

Клімчук Олена 

Іванівна 

Цвик Тетяна 

Петрівна 

Цвик Тетяна 

Петрівна 

 

14. Міський заочнай 

конкурс фоторобіт 

«МояУкраїно!» 

(номінація «Флора і 

фауна», номінація 

«Пейзаж»). 

 

Янковський 

Ілля 

7-Б І 

ІІІ 

ІІІ 

Янковська Ольга 

Василівна 

15. Міський заочнай 

конкурс фоторобіт 

«МояУкраїно!» 

(номінація 

«Пейзаж»). 

 

Чіркова 

Христина 

10-А ІІ 

 

Клімчук Олена 

Іванівна 

16. Міський заочнай 

конкурс фоторобіт 

«МояУкраїно!» 

(номінація «Флора і 

фауна»). 

 

Герасимюк 

Анна 

8-Д ІІІ Клімчук Олена 

Іванівна 

17. Міський заочнай 

конкурс фоторобіт 

«МояУкраїно!» 

(номінація 

«Архітектура»). 

 

Петрик 

Олександра 

7-А ІІ Гурмак Аліна 

Олегівна 

18. Міський заочнай Винокур 3-В І Данилюк Наталя 
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конкурс фоторобіт 

«МояУкраїно!» 

(номінація 

«Пейзаж»). 

 

 

Марко Іванівна 

18. Міський заочнай 

конкурс фоторобіт 

«МояУкраїно!» 

(номінація 

«Портрет»). 

 

Коськовецька 

Ярослава 

3-Г ІІ Селезньова Ірена 

Сергіївна 

19. Міський етап 

новорічно-різдвяної 

виставки «Новорічна 

композиція» 

(колективна робота) 

Чіркова 

Маргарита 

Ковальчук 

Данило 

Морозовська 

Мілана 

Коськовецька 

Ярослава 

Клімчук 

Дарина 

Кожушок Єва 

Гоч Наталія 

 

3-В 

3-В 

3-Г 

3-Г 

 

3-Є 

3-Г 

2-А 

ІІ Цвик Тетяна 

Петрівна 

20. Міський етап 

новорічно-різдвяної 

виставки «Новорічна 

композиція»  

 

Клімчук Анна 3-А ІІІ Цвик Тетяна 

Петрівна 

21. Міська виставка-

конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій рідний 

край!» 

Номінація 

«Образотворче 

мистецтво(живопис)» 

 

Оптасюк 

Марія 

5-Є ІІ Цвик Тетяна 

Петрівна 

22. Міська виставка-

конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

Морозовська 

Мілана 

3-Г ІІ Цвик Тетяна 

Петрівна 
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образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій рідний 

край!» 

Номінація 

«Образотворче 

мистецтво(графіка)» 

 

23. Міська виставка-

конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій рідний 

край!» 

Номінація «Сувенір» 

(колективна робота) 

 

Жарська 

Анастасія 

 

Клімчук 

Дарина 

 

Босик 

Анастасія 

Клібановська 

Юлія 

 

Миронюк 

Ольга 

 

Коваль Марія 

 

 

5-Є  

 

3-Є  

 

5-Є  

5-Д 

 

3-В 

 

3-В 

ІІ Цвик Тетяна 

Петрівна 

24. Міська виставка-

конкурс 

декоративно-

ужиткового і 

образотворчого 

мистецтва «Знай і 

люби свій рідний 

край!» 

Номінація «Сувенір» 

(колективна робота) 

 

Ткачук Софія 

 

Степанова 

Анастасія 

 

6-Г 

 

6-Г 

ІІ Липинець Вікторія 

Володимирівна 

25. Міська виставка-

конкурс з орігамі 

«Світ паперових 

фантазій» (авторська 

розробка) 

 

Власюк 

Катерина 

3-Є ІІІ Клімчук Олена 

Іванівна 

26. Міський конкурс 

відеороликів 

«Сучасні барви 

Європи» (День 

  ІІІ  
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Європи) 

27. Міський конкурс ессе 

«Сила, що об’єднує 

світ» (День Європи) 

Кучерук Софія 

Бодаква 

Богдан 

10-А 

11-Б 

ІІІ 

ІІІ 

 

28. Загальноміський 

онлайн- конкурс 

відеороликів 

"Булінгу-ні!". 

  ІІІ Кирилецька Тетяна 

Валентинівна 

Панчук Людмила 

Андріївна 

Обласний рівень 

 

29. Обласний огляд-

конкурс української 

естрадної пісні "Юна 

зірка" 

Дорощук Єва 2-А 

 
ІІ Ціос Лілія 

Леонідівна 

30. Загальноміський 

онлайн-конкурс 

колядок і щедрівок 

«Нова радість стала» 

 

Номінація «Різдвяне 

віншування (міні-

вертеп)» 

 

Номінація «Колядка 

(колективне 

виконання)» 

 

Луц Анна 

Сокол Софія 

Власюк Катерина 

Філіпчук Катерина 

Мороз Ірина 

Десятник Анна 

Музичук Соломія 

Шаблій Софія 

Мацевич Ангеліна 

Ручка Дарія 

Ковальчук Данило 

Кирильчук Мирослава 

Сачук Уляна 

Кузнецова Катерина 

Юрійчук Вероніка 

Рябунець Діана 

Мельник Маргарита 

Холод Анастасія 

Журавель Христина 

Коток Анна 

Катеринчик Данило 

Середня Вероніка 

Крайчинська Ольга 

Кучерук Юлія 

Маркович Маргарита 

Талімончик Владислава 

Процишина Яна 

Пархомей Єва 

Матвієнко Анастасія 

Новицька Анастасія 

Бемчук Соломія 

3-Д 

3-Д 

3-Є 

3-Є 

3-Є 

3-А 

3-Д 
3-Д 

3-Д 

3-Д 

3-В 

3-В 

 

3-В 

3-В 

3-В 

3-В 

3-В 

3-В 
3-Г 

3-А 

3-Є 

3-Є 

9-Г 

9-Г 

9-Г 

9-Г 

 

9-Г 

5-Б 
5-Б 

5-Д 

6-Д 

5-В 

6-Д 

9-Г 

7-Б 

7-Б 

 

7-А 

7-А 
5-Б 

4-Б 

9-А 

 

 

 

 

 

І 

 

 

 

ІІІ 

Ковальчук 

Юрій 

Васильович, 

Ковальчук 

Алла 

Павлівна 
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Сидорчук Юлія 

Гурін Вікторія 

Пащук Аліна 

Дрогальчук Глафіра 

Вертелецька Анастасія 

Никончук Софія 

Алексєєва Дарина 

Гладунська Юлія 

Гайдаренко Богдана 

Ковальчук Тарас 

Рожко Ангеліна 

Шуляк Наталія 

Мартиненко Анастасія 

Бикова Євгенія 

5-Б 

5-Б 

4-В 

 

7-А 

 

 

 

 


