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Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації 

державної політики у сфері освіти згідно ст. 53 Конституції України, Законів 

України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Закону України 

№ 2442 – VI «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної 

середньої та дошкільної середньої освіти», «Державного стандарту 

початкової освіти», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад» 

власного Статуту та інших нормативних документів, що не суперечать 

законодавству України в галузі освіти. 

Педагогічним колективом школи забезпечується реалізація державних 

стандартів, здійснюється теоретична і практична підготовка з предметів 

навчального робочого плану з метою максимального розвитку інтелекту, 

досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування 

розвинутої духовності, фізичної досконалості, естетичної, правової, 

моральної та екологічної культури. 

У 2017-2018 навчальному році у школі навчалося: на початок року – 

1072 учня, на кінець – 1061 (прибуло – 10 учнів, вибуло – 21) у 36 класах, 

отже середня наповнюваність в межах 29,5 учнів. 

У початковій школі у 18 класах навчалося на кінець року – 499 учнів, у 

5-11 класах – 562 учня (з них у 10-11 класах – 134 учні). 

За результатами аналізу навчальних досягнень, 2017-2018 навчальний 

рік з високим рівнем закінчили 76 учнів (9%), на високому і достатньому – 

424 учні (52%), на достатньому і середньому – 651 (80%), на середньому і 

початковому – 393 (48%), на початковому – 90 учнів (11%). 

Рівень навчальних досягнень учнів 1-2 класів не оцінюється. 

Усі учні 1-8-х, 10-х класів переведені до наступних класів; 9-ті класи – 

випущені зі школи. Усі учні 11-х класів (41 учень) з’явилися на ЗНО (для 

здачі ДПА). 

У 2017-2018 н.р. школа була забезпечена штатними педагогічними 

працівниками на 100%, працювало 96 працівників, із них 3 сумісника 22 

педагогічні працівники пройшли курсову підготовку в РОІППО, 19 – чергову 

атестацію. 

У 2017-2018 навчальному році управління закладом було спрямовано 

на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і 

якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і 

виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, 

впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і 

підлітків. 

Підвищення ефективності якості внутрішкільного контролю і 

управління забезпечувалося основними документами планування роботи: 

перспективним, річним, робочим навчальним, місячним планами. Наявна 



комп’ютерна мережа та достатній рівень комп’ютерної грамотності 

педагогічних працівників забезпечило створення ефективної цілісної системи 

інформаційно-аналітичного супроводу. 

Адміністрація закладу постійно проводила спільний аналіз і розгляд 

важливих питань разом з Радою школи, піклувальною радою, профспілковим 

комітетом, методичною радою. 

У 2017-2018 навчальному році методична робота в школі 

здійснювалася відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», «Про інноваційну діяльність», 

указами і розпорядженнями Президента України, постановами Кабінету 

Міністрів України, іншими актами законодавства в галузі освіти, в тому числі 

управління  освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації, 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, 

управління освіти Рівненської  міської ради, підвищення ефективності 

організації навчально-виховного процесу, вдосконалення педагогічної 

майстерності вчителів, а також відповідно до завдань, визначених у наказі по 

школі № 310 від 08.09.2017 року  «Про структуру та організацію методичної 

роботи з педагогічними кадрами у 2017-2018 навчальному році». 

Педагогічний колектив продовжив реалізацію науково-методичної 

проблеми «Розвиток професійної компетентності та педагогічної 

майстерності вчителів як основа моделювання інноваційного освітнього 

простору» з метою  формування особистісної потреби, психологічної 

готовності педагогів до підвищення професійної компетентності, осмислення 

науково-теоретичних засад формування професійної компетентності вчителя, 

її сутності, структури, змісту, обґрунтування шляхів створення інноваційного 

освітнього простору. Педагогічна рада «Нова українська школа: виклики для 

професійного розвитку педагогічних працівників», проведена на кінець 

навчального року, засвідчила високий рівень реалізації проблемної теми, 

поглибила знання про інноваційні технології навчання та доцільність їх 

впровадження у навчально-виховний процес.  

 З метою проведення досліджень у системі освіти, трансформування 

наукових ідей у педагогічну практику, забезпечення науково-методичної 

підтримки процесу впровадження інноваційних технологій в освітній галузі, 

колектив педагогічних працівників школи розпочав роботу щодо 

експериментального дослідження лабораторії освітніх технологій 

Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти з теми: 

«Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті 

нової української школи». Підготовчий  етап ознайомлення з науково-

теоретичними основами експериментально-дослідницької роботи 

завершився. Педагогічний колектив працює над формуванням власної теми 

та визначення завдань, визначення траєкторії руху в експериментальній 

роботі. 

Протягом року методична робота була спрямована на розвиток 

творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації проблемної теми, 

осмислення кожним педагогом власного досвіду у контексті обраної теми, на 



побудову моделей інноваційних уроків, виховних заходів, на забезпечення 

наступності методичної роботи. Аналіз методичної роботи засвідчив, що 

суттєво підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання 

навчальних предметів, посилилася увага до розвивальної функції  навчання, 

до пошуку ефективних форм і методів, зміцнів творчий потенціал кожного 

учителя та значно зросла професійна компетентність кожного учителя. 

Робота з педагогічним колективом  школи здійснювалася відповідно 

до  плану роботи школи та структури, затвердженої методичною радою через 

колективну, групову, індивідуальну форми роботи. З метою цілеспрямованої 

діяльності та для забезпечення колективного керівництва методичною 

роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли 

заступники директора з навчально-виховної роботи, керівники шкільних 

методичних об’єднань, творчих груп учителів, практичний психолог, 

учителі-методисти.  

Протягом року на засіданнях методичної ради обговорювалися такі питання: 

- організація науково-дослідницької роботи учнів; 

-   розробка олімпіадних завдань: 

-   підготовка та проведення засідань педагогічної ради 

школи; 

-   аналіз результативності виступу учнів у ІІ-ІІІ етапах 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін навчального 

плану, у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт в МАН;   

- про підготовку узагальнених матеріалів на міську виставку 

методичних доробок;  

-  участь у конкурсах педагогічної майстерності;   

-   аналіз результатів ЗНО випускників 2017 року; 

-   підведення підсумків методичної роботи за 2016-2017 

 н.р. та прийняття рекомендацій щодо організації методичної роботи у 

2017-2018 н.р.  

З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення 

професійного рівня молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних 

завдань і проблем школи, скоординованості дій вчителів-предметників була 

організована робота шкільних МО, творчих груп вчителів-предметників: 

- МО вчителів української мови та літератури (керівник 

Линник В.Ю.); 

- МО вчителів зарубіжної літератури та предметів художньо-

естетичного циклу ( керівник Кравчук С.Ф.), 

-  МО вчителів математики та інформатики (керівник  

Тищук І.В.);  

- МО вчителів географі, економіки, історії, правознавства 

(керівник Устимчук О.В.), 

- МО вчителів початкових класів (керівник Камінська А.М.), 

- МО вчителів фізичної культури та захисту Вітчизни 

(керівник Мартинюк О.Д.),  

- МО класних керівників ( керівник Ярошик О.Ю.);  



- МО вчителів іноземної мови (керівник Ткачук Ю.А.);  

- МО вчителів фізики, біології, хімії, основ здоровя (керівник 

Петрова О.В.), 

- МО вчителів трудового навчання ( керівник 

Максимчук Г.М.). 

Методичні об’єднання систематично ознайомлювали педагогічних 

працівників з інформацією щодо змін у створенні оптимальних умов 

навчально-виховного процесу, особливостей переходу до НУШ, передовим 

досвідом, сприяли впровадженню їх у навчально-виховний процес. 

Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. 

Кожне з МО провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими 

планами, також на них затверджувались завдання для державної 

підсумкової атестації, олімпіад, завдання для тематичного оцінювання 

учнів. На засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як 

організаційні питання (рекомендації МОН, обласної конференції, серпневої 

міської конференції, рекомендації методкабінету щодо вивчення 

навчальних предметів у 2017-2018 н. р., зміни у навчальних програмах, 

підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів), так і науково-

методичні питання. Упродовж навчального року МО були проведені 

предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти. Протягом року 

проводилися методичні наради з метою ознайомлення з нормативними 

документами, державними стандартами викладання окремих предметів, 

передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, 

періодичних видань з предметів, питань розвитку НУШ тощо. Кожен 

керівник, ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, 

перспективно визначив пріоритети в методичній роботі, зокрема щодо 

посилення уваги до роботи  з обдарованими учнями, поширення 

передового педагогічного досвіду через публікації у фахових виданнях, 

узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо вчителя-

предметника тощо. Усі вчителі школи були залучені до роботи у міських 

методичних об’єднаннях. Крім того, вчитель Попружук Н.В. є керівником 

міського методичного об’єднання вчителів суспільних предметів, керівник 

міської творчої групи «Розвиток поліукультурної компетенції учнів». 

Як і попередні роки, учителі школи беруть активну участь у 

різноманітних міських та обласних заходах. 

Найбільш активними, як і попереднього навчального року, є 

Кравчук С.Ф., Линник В.Ю. Активно поширюючи власний перспективний 

досвід з теми «Компетентнісний підхід до вивчення зарубіжної літератури 

засобами інтегровано-компаративного навчання», вони стали відоми не лише 

у місті та області, але й на теренах України. Актуальність теми – у реалізації 

Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та 

Концепції «Нова українська школа», що передбачає компетентнісний підхід 

у навчанні літератури з використанням сучасного методичного 

інструментарію. Кравчук С.Ф. та Линник В.Ю. активно виступають  перед 

освітянами міста, області та на різноманітних заходах всеукраїнського рівня. 



Це зокрема виступи у видавничому домі «Освіта», авторський семінар 

«Компетентісний підхід до вивчення мови і літератури в аспекті концепції 

«Нова українська школа». Вебінар для вчителів зарубіжної літератури 

«Інфографіка на уроках зарубіжної літератури»; м.Луцьк, науково-

практичний семінар - «Формування системи національних цінностей та 

моральних орієнтацій засобами компаративного аналізу художніх творів». 

Активні учасники  Всеукраїнського науково-методичного проекту 

«Філологічний олімп». Організатори фан-клубу сучасної літератури 

«Бібліотаф». Протягом цього навчального року презентували свій досвід 

роботи через виступи на обласній практичній конференції методистів 

районних та міських управлінь освіти «Інтелект-клуб як засіб розвитку 

критичного мислення та формування інтересу до літературного твору. Тема 

війни», на міській конференції до 160-річчя І.Франка «І.Франко – 

перекладач», на засіданні обласної творчої групи «Інтертекстуальний аналіз 

художнього твору» - «Компаративний та інтертекстуальний аналіз твору як 

засіб мотивації до навчання і розвитку критичного мислення у 

старшокласників», на Міжрегіональному науково-практичному  семінарі 

«Мотивація навчальної діяльності як умова формування пізнавального 

інтересу та літературної компетенції на заняттях зарубіжної літератури для 

учасників Всеукраїнського науково-практичного проекту «Філологічний 

олімп» (для Волинської, Хмельницької, Вінницької, Київської, Рівненської 

областей) «Формування системи національних цінностей  та моральних 

орієнтацій засобами компаративного аналізу», обласній онлайн-конференції з 

українознавства «Місце і роль українознавства, історії України, предметів 

мистецького циклу у викладанні зарубіжної літератури». На цій онлайн-

конференції виступила і вчитель українознавства Тарасюк Л.В. 

Учителі іноземних мов значно активізували роботу щодо поширення 

власного педагогічного досвіду на методичних інтернет-ресурсах 

«Методичний портал» та на сайті «Освітній навігатор» ( Муха О.О., 

Грицюк Н.П., Ткачук Ю.А.), а також публікували розробки тестів для 

контролю знань учнів 8-х класів за підручником О.Карпюк (нова програма) 

на сайті навчально-інноваційного центру – Грицюк Н.П. 

Значно поліпшилася робота щодо залучення учнів до науково-

дослідницької діяльності  у МАН. У поточному навчальному році практично 

з кожного предмета учні були залучені до роботи у МАН, велика кількість 

учасників взяли участь у контрольних випробуваннях, частина з них уже 

розпочала працювати над науково-дослідницькими роботами, проте 

переможцями стали лише такі учні: 

- у міському етапі Мельник Анастасія, 10-Б клас, секція 

«Мистецтвознавство»,ІІІ місце ( учитель Росовська О.М.), 

- на  обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України 

переможцями стали четверо: 

Бондар Софія, 10-А клас, секція «Психологія», ІІ місце, (учитель 

Петрова О.В., Хвост Т.В.), 



Гарбарук Аніта, 9-А клас, секція «Біологія людини», ІІІ місце, (учитель 

Оноприч М.М.), 

Табачук Любов, 9-А клас, секція «Медицина», ІІІ місце, (учитель 

Оноприч М.М.), 

Терещеня Анастасія, 9-А клас, секція «Психологія», ІІІ місце,  (учитель 

Оноприч М.М., Хвост Т.В.). 

З метою формування усвідомленого ставлення учнів до професій 

психолого-педагогічного спрямування, виявлення талановитої молоді, 

здатної до самоактуалізації, самовдосконалення та творчості  практичний 

психолог школи Хвост Т.В. взяла участь у підготовці двох призерів 

обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт МАН.  

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, 

форми і методи роботи з педагогічними кадрами, були організовані і 

проведені такі заходи: 

- творчі звіти учителів « Самоосвіта – елементи інновації», 

    - круглий стіл «НУШ: позитивні зміни нового стандарту — інтегровані 
уроки», 

- декада педагогічного досвіду «Сучасний урок у світлі вимог НУШ», 

- науково-теоретичний семінар « Інноваційні педагогічні технології як 

засіб формування активної творчої особистості учителя та учня у 

НУШ», 

- психолого-педагогічний семінар «Психологічний супровід учасників 

навчально-виховного процесу з метою формування компетентної 

особистості», 

- круглі столи: «Особливості адаптаційного періоду першокласників», 

«Процес адаптації учнів 5-х класів щодо навчання в основній школі», 

- предметні декади. 

У 2017-2018 навчальному році більш активно працював сайт школи, 

проте необхідність  активізувати участь педагогів школи у представлені своїх 

напрацювань на сайті школи та управління освіти є високою. 

Успішно продовжується робота по впровадженню у навчальний процес 

початкової школи класів за програмою «Інтелект України». 

 Педагогічний колектив постійно тримає контроль над питанням 

наступності навчання та виховання учнів у 1-х, 5-х, проте більше уваги слід 

приділяти цьому питанню у 10-х класах. Дана проблема була розглянута на 

спільних засіданнях МО вчителів початкових класів та вчителів-

предметників, нарадах при директору. По питанню адаптації учнів були 

проведені круглі столи. Через педагогічний консиліум визначено, що більш 

ефективною є адаптація пятикласників у класах, які залишаються сталими, а 

не є переформованими.   

Запорукою ефективності навчально-виховного процесу було і 

залишається підвищення професійного рівня педагогів. Протягом року 

вчителі школи підвищували свій кваліфікаційний рівень шляхом самоосвіти, 

участі у роботі шкільних, загальноміських і обласних семінарів, навчання на 



курсах післядипломної освіти, а також в рамках атестації. Повністю 

реалізований план курсової перепідготовки. Протягом навчального року 

підвищили кваліфікацію 22 педагогічних працівники школи.  

Атестації педагогічних працівників 2017-2018 навчального року 

підлягало 19 педагогічних працівників. У ході атестації було проведено 

Місячник педагогічної майстерності вчителів, які атестувалися. Педагоги 

поділилися своїми  надбаннями, досвідом роботи з колегами. Рішенням 

атестаційної комісії І рівня присвоєно другу кваліфікаційну категорію 

учителю української мови та літератури  Афоніній Н.Ю.., учителю 

початкових класів Таранюк М.С. та встановлено кваліфікаційний розряд 

педагога – керівника гуртка Горпинюк О.М.  Рішенням атестаційної комісії  

управління  освіти встановлено відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» таким учителям:    

Александрук Т.І., учителю початкових класів, Білощук Л.П., учителю 

математики, Вакуліч О.Ю., учителю хімії, Грицюк Н.П., учителю англійської 

мови, Доманській Т.П.,  учителю математики, Карпюк Н.Ф., учителю 

початкових класів, Кулик О.С., учителю української мови та літератури, 

Линник В.Ю., учителю української мови та літератури, Невірковцю О.В., 

учителю інформатики, Кравчук С.Ф., учителю зарубіжної літератури, 

Овчарук М.В., учителю української мови та літератури, Паладійчук О.В., 

учителю початкових класів, Сидор Н.І., учителю початкових класів, Тарасюк 

Л.В., учителю української мови та літератури, Цимбал О.Я., учителю 

української мови та літератури, та раніше присвоному педагогічному званню 

«Старший учитель» - Александрук Т.І., Сидор Н.І., Цимбал О.Я., «Учитель-

методист» - Білощук Л.П., Доманській Т.П., Кулик О.С., Линник В.Ю., 

Кравчук С.Ф., Овчарук М.В., присвоєно педагогічне звання «Старший 

учитель» -    Вакуліч О.Ю.,    Грицюк Н.П.,  Карпюк Н.Ф.,  Невірковцю О.В..      

Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для 

яких характерний постійний професійний ріст. На закінчення 2017-20178 н.р. 

в школі працюють 92 педагогічних працівників  (із сумісниками – 3). З 92 

основних працівників: 72 – вищої категорії – 78 % (81% у попередньому 

році); 3– І категорії –3 % (3% у попередньому році); 10 – ІІ категорії – 11 % 

(11% у попередньому році); 5 – спеціалістів – 5 % (7% у попередньому році). 

Мають звання: «учитель-методист» – 23 – 25% (26% у попередньому році); 

«старший учитель» – 24 – 26% (26% у попередньому році).  

Слід активізувати просвітницьку роботу серед учителів школи щодо  

участі у конкурсі «Учитель року». Також слід активніше долучатися до 

навчання за програмою Intel «Навчання для майбутнього».  

Щорічно учителі школи беруть участь у конкурсі – ярмарку 

педагогічної творчості і здобувають  призові місця. Так учителі математики 

Тищук І.В.  та Білощук Л.П. стали переможцями і міського, і обласного етапу 

конкурсу. ІІІ місце здобув учитель інформатики Невірковець О.В. 

Александрук Т.І., Лукянчук Т.В. стали переможцями  у спільній розробці 

творчих груп, до яких вони входили. Лауреатами конкурсу стали 



Васильєва М.К. та Устимчук О.В., учителі географії, Давидюк Н.В., учитель 

фізики, колектив методичного обєднання учителів математики. 

Відповідно до річного плану роботи школи вивчався стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів з трудового навчання. У 

рамках вивчення стану викладання предмета адміністрацією школи видані 

накази по школі про рівень знань учнів , проведено педагогічну раду. 

Особливу увагу приділялося роботі по розвитку особистісних здібностей 

учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних 

технологій під час роботи з обдарованими дітьми. Результати роботи з 

обдарованими учнями проаналізовано у наказі по школі №  від 06 червня 

2018 року «Про підсумки роботи з обдарованими дітьми у 2017-2018 н.р.». 

Актуальним є питання створення і функціонування  наукового учнівського 

товариства, оскільки учні школи  постійно беруть участь у 2, 3, 4 етапах 

Всеукраїнських предметних олімпіад, конкурсів і турнірів, здобувають 

призові місця.  Для багатьох учнів це є першим кроком у науку. Участь у цих 

заходах стає дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення 

пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, підтримки творчо 

обдарованої учнівської молоді, створення умов для збереження й розвитку 

інтелектуального потенціалу нації.  

Характеризуючи досягнення учнів, варто відзначити учителів, які 

ведуть активну роботу щодо підготовки учнів до участі в інтелектуальних 

випробування і досягають високих результатів. Це Невірковць О.В., учитель 

інформатики, Кисільов І.С., учитель фізики та астрономії, Оноприч М.М., 

учитель біології, Петрова О.В., учитель біології, Ярошик О.Ю., учитель 

української мови та літератури, Захарченко Н.С., учитель зарубіжної 

літератури, Линник В.Ю., учитель української мови та літератури, 

Зінчук О.В., учитель початкових класів, Росовська О.М., учитель української 

мови та літератури, Устимчук О.В., учитель географії, Севасьтянов В.В., 

учитель інформатики, Зубарук О.М., учитель образотворчого мистецтва, 

Кохана О.В., учитель музики,  Тищук І.В., учитель математики, Іванишин 

Т.О., учитель трудового навчання,  Король О.В., учитель математики, 

Мельничук Т.Л., учителю української мови та літератури, Кулик О.С., 

учителю української мови та літератури, Вакуліч О.Ю., учителю хімії, 

Гвоздюк О.А., учителю трудового навчання,   Васильєва М.К., учителю 

географії, Овчарук М.М., учитель української мови та літератури, Руднік 

Н.Т., учитель початкових класів, Бегаль Л.П., учитель математики, 

Андрущик В.І., учитель історії, Попружук Н.В., учитель історії, Кушнір О.В., 

учитель початкових класів, Туз Т.В., учитель початкових класів,  Курило 

В.С., учитель історії. 

Традиційною колективно-груповою формою методичної роботи в 

школі є проведення предметних декад як комплексу навчально-виховних 

заходів, спрямованих на розвиток творчості учнів, поглиблення та 

поширення знань з предметів, збагачення науково-методичного досвіду 

вчителів. Вони вносять цікаві заходи та інноваційні технології до навчально-

виховного процесу, удосконалюють організаційні якості вчителів та 



розвивають здібності учнів. Було складено плани заходів у рамках декад, 

учителі проводили різноманітні позаурочні заходи з учнями. На належному 

науково-методичному рівні проведено декади предметів художньо-

естетичного циклу, природничих наук, іноземної мови, української мови та 

літератури, суспільно-гуманітарних дисциплін. циклу(математика, фізика, 

інформатика, астрономія).  У 2017-2018 н.р. учні школи брали участь у 

Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому 

Шевченківським дням, ІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі імені 

Тараса Шевченка, Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика 

та ін. Учні школи були активними учасниками, призерами та переможцями 

міських спортивних турнірів, особливо масовою є участь дітей у конкурсі 

«Кенгуру» ( координатор Тищук І.В.), конкурси еколого-природничого 

спрямування ( учителі біології). 

Однак у здійсненні методичної роботи мали місце деякі суттєві 

недоліки:   

  - окремі учителі недостатньо працюють з обдарованими учнями; 

   - педагоги школи залишаються інертними до публікацій методичних 

розробок у фахових виданнях;  

  -  недостатньою є робота щодо поширення досвіду роботи учителів 

через видавничу діяльність методичних напрацювань.                         

Позитивним є те, що методична робота спланована на вирішення 

запланованих завдань і зорієнтована на конкретні результати, у школі панує 

творча атмосфера, методична робота ефективно впливає на підвищення 

професійного рівня педагогічного колективу 

Успішно продовжується робота по впровадженню у навчальний процес 

початкової школи класів за програмою «Інтелект України». 

 З метою удосконалення системи роботи з обдарованими дітьми, 

впровадження сучасних  інноваційних технологій навчання і розвитку 

обдарованості дітей, створення єдиного інформаційного простору для 

розвитку і підтримки обдарованої учнівської молоді, об'єднання зусиль 

педагогічного колективу школи у створенні оптимальних умов для розвитку 

й реалізації творчої обдарованості у школі була проведена відповідна робота:  

поновлений інформаційний банк обдарованих дітей;  проводились шкільні 

конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення 

обдарованих дітей;  проведений І етап Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін та  забезпечена участь учнів школи у ІІ, ІІІ та ІV етапах олімпіад;  

організована робота гуртків та факультативів за інтересами учнів. 

Традиційно у кінці навчального року проведено «Свято талантів». 

Робота педагогічного колективу була спрямована на виявлення та 

підтримку обдарованих дітей та талановитої молоді, створення умов, 

необхідних для розвитку індивідуальності. Найпоширенішими 

інтелектуальними змаганнями є Всеукраїнські учнівські олімпіади та 

конкурс-захист науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України, які для 

багатьох учнів є першим кроком у науку. Вони стають дієвим засобом 

формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, 



поглиблення і розширення знань, підтримки творчо обдарованої учнівської 

молоді, створення умов для збереження й розвитку інтелектуального 

потенціалу нації.  Характеризуючи досягнення учнів, слід звернути увагу на 

показники здобутих призових місць у предметних олімпіадах. Відповідно до 

плану методичної роботи в жовтні було проведено І тур Всеукраїнських 

олімпіад, виявлено переможців та розпочата підготовча робота до участі у ІІ 

етапі олімпіад. У листопаді-грудні учні школи взяли участь у ІІ етапі 

Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін. У І етапі 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 410 учнів школи. 

60 учнів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських  олімпіад з 

базових дисциплін, 27  з них  стали переможцями та призерами, виборовши 

39 призових місць (додаток 1).    

Додаток 1 

Переможці та призери І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад  

з базових дисциплін 

№ 

з/п 

Прізвище,  

ім’я учня 

Клас 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учителя 

Номінація Місце        

1 

(3) 

 

Бережнюк 

Андрій 

11-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

ІІ 

Тищук Ірина 

Володимирівна 

ІІ етап олімпіади 

з математики 

ІІІ 

Кисільов Іван 

Семенович 

ІІ етап олімпіади з 

астрономії 

ІІІ 

2 Биченко 

Єлизавета 

9-Б Захарченко 

Наталія Сергіївна 

Міська олімпіада 

«Юні знавці Біблії» 

ІІ 

3 Воловік 

Юрій 

9-А Іванішин Тарас 

Олегович 

ІІ етап, олімпіада, 

трудове навчання 

І 

4 

(2) 

Гарбарук 

Аніта 

9-А Васильєва Марія 

Костянтинівна 

ІІ етап олімпіади 

з географії 

ІІІ 

Оноприч Марія 

Миколаївна 

 

ІІ етап олімпіади з 

біології 

 

ІІІ 

5 Гончаренко 

Катерина 

11-Б Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформаційних 

технологій 

ІІ 

6 

(5) 

Гук Давид 10-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

І 

Кисільов Іван 

Семенович 

ІІ етап олімпіади з 

астрономії 

І 

Кисільов Іван 

Семенович 

ІІ етап олімпіади 

з фізики 

ІІ 

Король Оксана ІІ етап олімпіади ІІ 



Володимирівна з математики 

Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформаційних 

технологій 

ІІ 

7 Демчук 

Антон 

10-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

ІІ 

8 

(2) 

Долінська 

Надія 

8-Б Овчарук Марія 

Віталіївна 

ІІ етап олімпіади 

з укр.мови та літ. 

ІІІ 

Оноприч Марія 

Миколаївна 

ІІ етап олімпіади 

з біології 

ІІІ 

9 Жук Наталія 7-Б Кисільов Іван 

Семенович 

ІІ етап олімпіади 

з фізики 

ІІІ 

10 Зінчук 

Валерій 

8-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

ІІІ 

11 

(2) 

Зубач Іван 9-А Севастьянов 

Віталій 

Валерійович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

 

ІІ 

ІІ етап олімпіади з 

інформаційних 

технологій 

ІІІ 

12 Казаріна 

Ольга 

8-Б Устимчук Олена 

Валентинівна 

ІІ етап олімпіади 

з географії. 

ІІІ 

13 Король 

Катерина  

9-А Ярошик Олена 

Юхимівна 

Кулик Оксана 

Сергіївна 

ІІ етап олімпіади 

з укр.мови та літ. 

 

ІІ 

 

14 Корева 

Вікторія 

5-В Бегаль Людмила 

Петрівна 

 

 

Міська олімпіада 

«Крок», 

математика 

ІІІ 

15 Кравченко 

Юлія 

10- Устимчук Олена 

Валентинівна 

ІІ етап олімпіади 

з географії 

 

ІІІ 

16 Кунець 

Марина 

11-Б Устимчук Олена 

Валентинівна 

ІІ етап олімпіади 

з географії 

ІІІ 

17 Ларіоненко 

Анастасія 

7-Б Вакуліч Олена 

Юріївна 

ІІ етап олімпіади 

з хімії 

ІІ 

18 Максименко 

Марія 

4-А Зінчук Ольга 

Василівна 

«Юне обдарування», 

математика 

ІІІ 

19 Мельник 

Анна 

6-А Король Оксана 

Володимирівна 

ІІ етап олімпіади 

з математики 

ІІІ 



 

20 Морозинськ

ий Максим 

8-А Вакуліч Олена 

Юріївна 

ІІ етап олімпіади 

з хімії 

ІІІ 

21 Мурачова 

Анна 

10-А Захарченко 

Наталія Сергіївна 

Міська олімпіада 

«Юні знавці Біблії» 

ІІ 

22 Омельчук 

Анастасія 

9-Б Гвоздюк Ольга 

Антонівна 

ІІ етап, олімпіада, 

трудове навчання 

ІІІ 

23 Сліпченко 

Денис 

4-А Зінчук Ольга 

Василівна 

«Юне обдарування», 

природознавство 

ІІ 

24 

(2) 

Соколюк 

Софія 

Василівна 

 

Линник Віта 

Юріївна 

ІІ етап олімпіади 

з укр. мови та літ. 

 

І 

Петрова Ольга 

Володимирівна 

ІІ етап олімпіади 

з біології 

ІІІ 

25 

(2) 

Павлюк 

Юрій 

8-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

ІІ 

 Тищук Ірина 

Володимирівна 

ІІ етап олімпіади 

з математики 

ІІ 

26 Тригуб 

Діана 

9-А Севастьянов 

Віталій 

Валерійович 

ІІ етап олімпіади з 

інформатики 

ІІІ 

27 Чернюк 

Юліана 

6-А Захарченко 

Наталія Сергіївна 

Міська олімпіада 

«Юні знавці Біблії 

І 

 

Участь у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 

принесла 5 призових місця (додаток 2).  

Додаток 2 

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 

 з базових дисциплін 

№ 

з/п 

Прізвище,  

ім’я учня 

Клас 

 

 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учителя 

Номінація Місце        

1 Бережнюк 

Андрій 

11-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІІ етап олімпіади з 

інформатики 

    І 

2 Воловік 

Юрій 

9-А Іванишин Тарас 

Олегович 

ІІІ етап, олімпіада, 

трудове навчання 

4 

3 

(2) 

Гук Давид 10-А Невірковець Олег 

Володимирович 

ІІІ етап олімпіади з 

інформатики 

І 

Кисільов Іван 

Семенович 

ІІІ етап олімпіади з 

астрономії 

І 

4 Соколюк 11-Б Линник Віта ІІІ етап олімпіади ІІ 



 

 

Софія Юріївна з укр. мови та літ. 

5 
Чернюк 

Юліана 
6-А 

Захарченко 

Наталія Сергіївна 

Міська олімпіада 

«Юні знавці Біблії» 

І 

 

Учасниками ІV етапу стали Бережнюк Андрій – інформатика (учитель 

Невірковець О.В.), Гук Давид – астрономія (учитель Кисільов І.С.), Соколюк 

Софія – українська мова та література (учитель Линник В.Ю.), Черняк 

Юліана – юні знавці Біблії (учитель Захарченко Н.С.). 

Варто відзначити, що практично щороку ми маємо не лише учасників, 

але переможців міських олімпіад «Крок» та «Юне обдарування». 

Значно поліпшилася робота щодо залучення учнів до науково-

дослідницької діяльності  у МАН. У поточному навчальному році практично 

з кожного предмета учні були залучені до роботи у МАН, велика кількість 

учасників взяли участь у контрольних випробуваннях, частина з них уже 

розпочала працювати над науково-дослідницькими роботами, проте 

переможцями стали лише такі учні: 

-  у міському етапі Мельник Анастасія, 10-Б клас, секція 

«Мистецтвознавство»,ІІІ місце (учитель Росовська О.М.), 

-  на  обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України переможцями 

стали четверо: 

Бондар Софія, 10-А клас, секція «Психологія», ІІ місце, (учитель 

Петрова О.В., Хвост Т.В.), 

Гарбарук Аніта, 9-А клас, секція «Біологія людини», ІІІ місце, (учитель 

Оноприч М.М.), 

Табачук Любов, 9-А клас, секція «Медицина», ІІІ місце, (учитель 

Оноприч М.М.), 

Терещеня Анастасія, 9-А клас, секція «Психологія», ІІІ місце,  (учитель 

Оноприч М.М., Хвост Т.В.). 

Щороку  в школі проводиться  «Свято талантів». Цьогоріч у ньому 

взяли участь більше 200 учнів різних вікових категорій у найрізноманітніших 

номінаціях. Переможці були відзначені грамотами та призами.  

Традиційно з року в рік  учні школи беруть активну  участь у численних 

конкурсах. 

ХVIІІ  Міжнародний мовно-літературний  конкурс учнівської та 

студентської молоді ім. Т. Шевченка: Соколюк Софія, 11-Б клас, ІІ місце 

(учитель Линник В.Ю.), Король Катерина, 9-А клас,ІІ місце (учитель 

Ярошик О.Ю.) 

Не менш успішною була участь наших школярів у Міжнародному 

конкурсі з української мови імені П.Яцика: 

Король Катерина, 9-Б клас, (учитель Ярошик О.Ю.) стала  абсолютним 

переможцем міського та обласного етапу та взяла участь у ІV етапі. 

Лауреатами цього конкурсу стали троє учнів: Соколюк Софія, 11-Б клас 



(учитель Линник В.Ю.), Басюк Ксенія, 3-А клас (учитель Туз Т.В.), Ващук 

Олександра, 4-А клас (учитель Зінчук О.В.). 

Збільшилася кількість як учасників, так і переможців ІІ етапу  

Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої»: 

номінація «Історія»: - Горова Ангеліна, 9-Б клас, лауреат (учитель 

Курило В.С.), 

- Кунець Марина, 11-Б клас, лауреат ( учитель Курило В.С.), 

номінація «Література»: Овдійчук Марія, 5-В клас, (учитель 

Мельничук Т.Л.), 

номінація «Образотворче мистецтво»:  

- Гук Марта, 7-Б клас, ІІІ місце (учитель Зубарук О.М.), 

- Жовтко Ірина, 7-Б клас, ІІ місце (учитель Зубарук О.М.). 

Як і в попередні роки, у міському етапі конкурсу «Юна 

вишивальниця»також є переможець:  Попач  Дарина, 9-А клас, ІІ місце  

(учитель Гвоздюк О.А.). 

У міському  заочному  гуманітарному конкурсі «Космічні фантазії» 

(учитель Кисільов І.С.) також щороку є переможці:   Омельчук Анастасія, 9-Б 

клас – ІІІ місце. 

Учитель Захарченко Н.С. щороку готує переможців міського 

фестивалю-конкурсу «Юні знавці зарубіжної літератури». Цього року ними 

стали: 

- Голубєва Катерина, 8-Б клас, ІІІ місце, 

- Кристопчук Христина, 8-А клас, ІІІ місце, 

- Стефанович Анастасія, 8-А клас, ІІІ місце, 

- Шевчук Назар, 10-А клас, ІІ місце. 

Стабільною та результативною є робота учителів-філологів та учителів 

початкових класів над розвитком виразного читання та сценічної 

майстерності учнів. Так у міському етапі конкурсу читців-декламаторів 

«Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» лауреатами  стали Демчук Вікторія, 4-

А клас (учитель Зінчук О.В.), ІІІ місце здобув учень 5-Б класу Дорощук 

Мирослав (учитель Мельничук Т.Л.). У міському конкурсі читців-гумористів 

«Поліські пересмішники ІІІ місця здобули Павлюк Артем та Дергай Юрій , 

учні  9-Б класу (учитель Ярошик О.Ю.). 

Мельник Анастасія, учениця 10-Б класу ( учитель Росовська О.М.) взяла 

участь у Всеукраїнському конкурсі «Моя майбутня професія», де на усіх 

етапах успішно підтвердила лідерські якості, вміння критично мислити, 

виявляти творчі компетентності і отримувати призові місця. 

Також традиційно успішною є участь наших учнів у міському конкурсі 

юних екскурсоводів –краєзнавців. Крутій Любов, учениця 9-А класу (учитель 

Ярошик О.Ю.) посіла ІІІ місце у номінації «Вони долю вибрали собі самі…». 

Учні школи були активними учасниками, призерами та переможцями 

міських спортивних турнірів. 

 Багаточисельною є участь учнів у конкурсах «Кенгуру» (учитель 

Тищук І.В.), «Колосок» (учителі Оноприч М.М., Поліщук О.В., 

Сліпченко О.В.), Левеня» (учитель Кисільов  І.С.). 



 Особлива увага приділялася роботі з розвитку особистісних здібностей 

учнів в урочний та позаурочний час та впровадження нових інтерактивних 

технологій під час роботи з обдарованими дітьми.  

Учителі біології  Оноприч М.М., Поліщук О.В., Сліпченко О.В. 

активно формують екологічні компетентності, здоровий спосіб життя учнів 

не лише у навчальній діяльності, але й через участь обдарованих дітей у 

різноманітних конкурсах, акція. Результативність роботи подано у таблиці 

(додаток 3). 

Додаток 3 

 Результати участі у міських конкурсах 

№ 

з/п 

Прізвище,  

ім’я учня 

Клас 

 

 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

учителя 

Номінація Місце        

1 

(3) 

Бубало 

Катерина 

6-  Кохана 

Олександра 

В’ячеславівна 

Обласний етап 

конкурсу “Веселий 

вулик» 

ІІ 

Міський етап конкурсу 

“Веселий вулик» 

І 

ІХ Пісенний фестиваль Л 

2 Гай Ілля 11-Б Оноприч Марія 

Миколаївна 

Екологічний конкурс 

«Годівничка для 

синички» 

ІІІ 

3 Грабар 

Наталія 

5-А Петрова Ольга 

Володимирівна 

Міський етап 

Всеукраїнської 

Різдвяної виставки 

«Новорічна 

композиція» 

ІІІ 

4 Група учнів: 

Банацький 

Артем, 

Хвещук 

Валентин,Шев

чук Максим 

6-Б Петрова Ольга 

Володимирівна 

Гра-змагання 

«Пташиний ярмарок» 

ІІІ 

5 Група учнів: 

Биченко 

Віталій, 

Корева 

Вікторія, 

Овдійчук 

Марія 

5-Б,В Петрова Ольга 

Володимирівна 

Оноприч Марія 

Миколаївна 

Міська гра-змагання 

«Пригоди в лісі» 

ІІ 

6 Група учнів: 

Банацький 

Артем, Віюк 

Анастасія, 

6-Б Петрова Ольга 

Володимирівна 

Міська гра-змагання 

«Пташиний переліт» 

ІІІ 



Шевчук 

Максим 

7 Дідик Дмитро 8-Б Оноприч Марія 

Миколаївна 

Екологічний конкурс 

«Годівничка для 

синички» 

ІІІ 

8 Древецький 

Роман 

11-А Оноприч Марія 

Миколаївна 

Міський етап 

Всеукраїнської 

Різдвяної виставки 

«Новорічна 

композиція» 

ІІІ 

9 Заєць Дарина 5-А Петрова Ольга 

Володимирівна 

Міський етап 

Всеукраїнської 

Різдвяної виставки 

«Новорічна 

композиція» 

ІІІ 

10 Жеребчук 

Марія 

8-А Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «Життя в 

лісах» 

ІІ 

Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «Намалюю 

світ тварин» 

ІІІ 

11 Каштанова 

Христина 

6  Подяка міського 

голови за активну 

участь у проведенні 

Днів Сталої Енергії 

 

 

12 Кравчук 

Артем 

3-Б Руднік Надія 

Тимофіївна 

Екологічний конкурс 

«Годівничка для 

синички» 

ІІІ 

13 Кристопчук 

Христина 

8-А Оноприч Марія 

Миколаївна 

Міський етап 

Всеукраїнської 

Різдвяної виставки 

«Новорічна 

композиція» 

ІІІ 

Конкурс екологічного 

малюнка «Життя в 

лісах» 

ІІ 

14 Мельник 

Аліна 

10-Б Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «Життя в 

лісах» 

ІІІ 



15 Онищук 

Ганна 

8-А Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «Намалюю 

світ тварин» 

ІІІ 

 Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «І буде жити 

на Землі і соловей, і 

жук» 

 

 

16 Сліпченко 

Денис 

4-А Зінчук Ольга 

Василівна 

Міський конкурс 

«Український сувенір» 

 

Кушнір Оксана 

Володимирівна 

Міська виставка-

конкурс технічної 

творчості «Наш пошук 

і творчість тобі, 

Україно!» 

ІІ 

17 Романчук 

Катерина 

6-А Зубарук Оксана 

Михайлівна 

Міська виставка-

конкурс технічної 

творчості «Наш пошук 

і творчість тобі, 

Україно!» 

ІІІ 

  

 Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «І буде жити 

на Землі і соловей, і 

жук» 

 

Оноприч Марія 

Миколаївна 

Конкурс екологічного 

малюнка «Життя в 

лісах» 

ІІІ 

18 Рожик 

Анатолій 

5  Обласний фестиваль 

повітряних зміїв 

«Поліське небо» 

І 

19 Шевчук 

Максим 

 

 

 

6-Б Петрова Ольга 

Володимирівна 

Міський етап 

Всеукраїнської 

Різдвяної виставки 

«Новорічна 

композиція» 

ІІІ 

Міський конкурс 

«Український сувенір» 

 

 

ХХІ століття висуває нові вимоги до становлення освіти. Стрімкі зміни 

пов’язані з розбудовою Нової української школи і потребують нових підходів до 

організації навчально-виховного процесу. 



В умовах змін соціально-економічної структури економічного суспільства 

виникає потреба розвитку ініціативних громадян, які були б компетентні у сфері 

підприємництва та інноваційної діяльності. 

Сучасний ринок праці вимагає від випускника вміти самостійно застосувати 

глибокі теоретичні знання в нестандартних, постійно змінюваних життєвих 

ситуаціях. 

Фактично відбувається перехід від суспільства знань до суспільства життєво 

компетентних громадян. 

 Переосмислюється соціальна і професійна місія педагога Нової української 

школи. 

Він повинен бути здатний: 

- творчо працювати,  

- приймати нестандартні рішення в ситуаціях ринкової конкуренції, 

- уникати стереотипів та шаблонів,  

- витримувати конкуренцію на європейському і світовому ринках 

освітніх послуг. 

Природно, що в умовах розбудови Нової української школи інтерес до 

проблеми творчої активності учнів значно зріс і є особливо актуальним. 

Виникла нагальна потреба в: 

- творчих, 

-  діяльних, 

-  обдарованих, 

-  інтелектуальних,  

- духовно розвинених громадян. 

Цими вимогами пояснюється вибір теми нашої педагогічної ради та 

обгрунтовується її актуальність. 

Педколектив ЗОШ №22 та зокрема класні керівники 1-11 класів працюють 

над реалізацією головної мети  

– відродження національної еліти,  

– забезпечення найсприятливіших умов для розвитку творчих здібностей 

учнів. 

Основною концептуальною метою в роботі класних керівників є орієнтація 

на особистість, на формування і розвиток її творчої і пізнавальної активності. 

Досвід роботи стверджує, що позитивний вплив на результативність цієї 

роботи мають нестандартні форми виховної діяльності. Вони сприяють 

- диференціації,  

- впливу на розвиток кожної дитини з урахуванням її інтересів, мотивів,  

- системи цінностей, 

-  стимулювання і розвитку здібностей вихованців. 

Саме класні керівники Данилюк Л.М., Зінчук О.В., Туз Т.В., Рачинська Н.І., 

Білощук Л.П., Сліпченко О.В., Оноприч М.М., Росовська О.М., Кравчук С.Ф. 

гармонійного поєднують ремесло і творчість. Демонструють нестандартність, 

артистизм, талант у спілкуванні дітей. 

Формування творчої людини у процесі виховної діяльності яскраво і 

результативно проявляється в роботі класних керівників Ярошик О.Ю., 



Захарченко Н.С., Кулик О.С., Тищук І.В., Устимчук О.В., Александрук Т.І., 

Бондарчук О.С. 

В арсеналі їх досвіду наявне використання різних засобів та підходів до 

учнів. Вони намагаються підняти на сучасний рівень процеси і явища пов’язані з 

вихованням. Впроваджують сучасні технології, які базуються на прогресивних 

ідеях. 

Найважливішим засобом розвитку особистості, її життєвої компетентності у 

системі роботи класних керівників Король О.В., Кравчук С.Ф., Чернюк З.В., 

Доманської Т.П., Римар О.І., Бегаль Л.П., Козакевич О.О., Карп’юк Н.Ф. є 

діяльність. Вони вважають, що виховати можна лише в дії. 

Усі заходи учнівських колективах під їх керівництвом ґрунтуються на 

взаємодії і в діалозі, в організації такого життя класу, де відбувається 

стимулювання позитивної мотивації кожного учня в процесі різних видів 

діяльності. 

До нестандартних методів стимулювання творчої активності учнів класні 

керівники відносять такі методи: 

- створення сприятливої атмосфери спілкування Туз Т.В., 

Устимчук О.В., Петрова О.В., Ярошик О.Ю.; 

- забезпечення привабливого творчого характеру діяльності дітей 

Оноприч М.М., Зінчук О.В., Кулик О.С., Сліпченко О.В., 

Гуменюк Н.П.; 

- спонукання до оригінальних ідей Захарченко Н.С., Білощук Л.П., 

Тарасюк Л.В., Тищук І.В.; 

- повага, довіра до дітей, подяка за результативність Мельничук Т.Л., 

Римар О.І., Паладійчук О.В., Грабар О.І., Таранюк М.С.; 

- надання права самостійно приймати рішення Кравчук С.Ф., 

Король О.В., Лук’янчук Т.В., Доманська Т.П.; 

- моделювання життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем 

Андрущик В.І., Чеберяк С.Л., Камінська А.М., Качановська Л.О. 

Класні керівники намагаються стимулювати творчу активність за допомогою 

розвитку пізнавального інтересу, використання цікавих аналогій, ситуацій 

емоційного переживання. 

Цим категоріям слугує метод пізнання, ситуація вибору та дослідницька 

робота. Яскравим підтвердженням цього слугує нещодавно проведена презентація 

загальношкільного пізнавально-творчого проекту «Поки живе мова – житиме 

народ». 

Класні міні-проекти орієнтувались на ціннісні ставлення особистості. Вони 

продемонстрували чітке уявлення про мову, як національну ознаку народу. 

Розкрили красу і багатство рідної мови, повагу до свого народу. 

Вражає уміння працювати в колективі 1-В, 2-Б, 3-А, 4-А класів.  

Уміння розділяти відповідальність характеризує діяльність 4-Б, 4-В, 7-А, 8-А 

класів. 

Творчий підхід на різні види інформації презентований в міні-проектах: 

- реклама-захист «Мова то душа народу» (3-А – Туз Т.В.); 



- жива газета «Різні мови знаєм і вивчаєм, наймиліша мова нам своя» 

(5-А – Білощук Л.П., 5-В – Бегаль Л.П.); 

- телепередача «Вся історія народу в рідній мові» (8-А – 

Оноприч М.М., 8-Б – Захарченко Н.С.); 

- прес-конференція «Рідна віра, рідне слово у майбутнє нас веде» (10-

Б – Росовська О.М.). 

Креативне мислення, життєва компетентність, сучасний підхід у повній мірі 

проявились під час презентації таких міні-проектів: 

- флеш-моб «Краща мова єднання - це українська» (11-А – Тищук 

І.В., 11-Б – Тарасюк Л.В.); 

- збірка власних міні-творів «Рідну землю, рідну мову збережемо 

назавжди» (9-А – Кулик О.С., 9-Б – Ярошик О.Ю.); 

- уявна подорож «Там, де звучить рідне слово – живе український 

народ» (6-А – Устимчук О.В.). 

Українська мова виступала генетичним кодом нації. Учні розуміють, що 

рідна мова була і буде важливим засобом впливу на свідомість кожного. 

Саме за її допомогою формуються та виховуються національно свідомі, 

духовно багаті особистості, враховуючи суспільно-політичну ситуацію в нашій 

країні. 

Особливістю презентації цього проекту була велелюдність в актовій залі. 

Такої кількості батьків, які прийшли підтримати дітей спостерігається не так 

часто. 

Вони були активними учасниками цього процесу, підбирали матеріал, 

допомагали готувати та щиро вболівали під час презентацій. 

Як не згадати доречні слова В.Сухомлинського про те, що «гармонійний, 

всебічний розвиток можливий лише там, де два вихователі – школа і сім’я – не 

тільки діють одностайно, ставлячи перед дітьми ті самі вимоги, а є однодумцями, 

поділяють ті самі переконання, завжди виходять з тих самих принципів, не 

допускають ніколи розходження ні в меті, ні в процесі, ні в засобах виховання». 

Великий педагог сучасності взагалі вважав, що без активної участі батька і 

матері в житті школи, без постійного духовного спілкування неможлива школа як 

найважливіший навчально-виховний заклад. 

Цінним є той момент, що нам вдалося забезпечити активну участь батьків у 

цій важливій справі. 

Творчо-розвивальні технології успішно були застосовані під час діяльності 

патріотично-пошукової експедиції «Грані пам’яті», присвячений героям АТО. 

Експедиційні загони учнів 8-9 класів на основі особистісного відкриття проблеми 

та дослідження підготували форум. 

Результати пошукової діяльності загонів спрямовувались на самореалізацію, 

на виховання відповідальності за свою долю і долю країни, прагнення активно 

включатися в перебудову суспільства.  

Власні проекти розкривались на почуттях любові до своєї Батьківщини, 

відданості своєму народові, готовності на жертви і подвиги заради них. 

- 9-А, класний керівник Кулик О.С., «Герої АТО – наші земляки» 

- 8-Б, класний керівник Захарченко Н.С., «Жінки – учасники АТО» 



- 8-В, класний керівник Чеберяк С.Л., «Волонтери для захисту 

Вітчизни» 

- 9-Б, класний керівник Ярошик О.Ю., «Діти для героїв фронту і 

тилу» 

- 8-А, класний керівник Оноприч М.М., «Хай вічно горить вогонь 

пам’яті» 

- 9-В, класний керівник Чернюк З.В., «Україна – єдина країна». 

Чітко визначалась думка про те, що патріот – це той, хто любить свою 

Батьківщину і захищає її завжди і скрізь. Саме в цьому контексті патріотичне 

виховання набуло нового змісту. 

Патріотизм став не лише завданням виховання, а й могутнім педагогічним 

засобом для формування та збереження у вихованців почуття патріотизму як 

духовно-моральної та соціальної цінності. 

Така нестандартна форма роботи проявляє якості, необхідні для творчої 

діяльності, спрямовані на розвиток і саморозвиток особистості, її життєвої 

компетентності, життєтворчості, соціальної активності і мобільності. 

Спостерігається здатність учнів до викладу власних думок, конструктивного 

вираження власних емоцій. 

Таким чином, в системі реалізуються основні положення Концепції 

національно-патріотичного виховання. 

Згадаймо, що й за Концепцією «Нової української школи» саме школа має 

виховувати особистість 

             новатора 

             а патріота. 

У цьому зв’язку приємно відзначити, що діяльнісний підхід до організації 

пошукової роботи експедиційних загонів була відзначена адміністрацією закладу 

і класні керівники: Оноприч М.М., Захарченко Н.С., Чеберяк С.Л., Кулик О.С., 

Ярошик О.Ю., Чернюк З.В. отримали подяки. 

Як бачимо, нестандартні форми роботи все глибше проникають у практичну 

діяльність класних керівників.  

Збагатили палітру заходів також учні 6-А класу (класний керівник 

Устимчук О.В., учитель Герасімчук Н.Д.) поетичним марафоном «Щоб серце 

пламенем взялось». Вдало поєднувалось літературне і музичне мистецтво, 

самодіяльність учнів. 

Святом талантів, учнів 5-А класу (класний керівник Білощук Л.П.) стало 

театралізоване дійство «В красі земній  я розчиняюсь, учусь любити, вірити й 

творить». 

Класний керівник 11-Б класу Тарасюк Л.В. практикує виховні заходи 

спрямовані на прищеплення любові до Батьківщини та на захист національних 

інтересів України. 

Глибокий за змістом та емоційно-творчий за формою був урок-реквієм 

«Революція гідності, охрещена кров’ю» та година історичної пам’яті «Політичні 

постаті України». 

Учні 4-х класів під керівництвом класних керівників та педагога-організатора 

Горпинюк О.М. провели міні-флеш-моб «До мови доторкнутись серцем». 



У яскравій поетичній формі учні наголосили на тому, що українська мова – 

наш скарб, без якого не може існувати ні народ, ні Україна як держава. 

Захід розширив знання про красу і багатство української мови, бажання 

розмовляти рідною мовою. 

Наші вихованці проявляють громадянську активність, свідомість, беручи 

участь в найрізноманітніших формах виховної роботи міського масштабу. 

Це позитивно впливає на образне мислення та розуміння ментальності 

українського народу, становлення громадянина-патріота. 

Такою найпоширенішою формою є участь в різноманітних акціях. 

Прикладом успішної участі учнів в акціях є: 

- акція-зустріч «В гостях у професії» для учнів 10-11 класів, які 

зорієнтовані на вибір професії лікар. Учні зустрілися з провідними 

спеціалістами медичної установи та отримали корисну інформацію 

під час спілкування з лікарями перед початком вступної кампанії. Їх 

активність і цілеспрямованість вилилась в отримання спеціальних 

сертифікатів; 

- волонтерська діяльність, яка набула широкого розповсюдження 

серед класних колективів завдяки організаційної роботи класного 

керівника 11-А класу Тищук І.В. У рамках загальнообласної 

патріотичної акції «Мій вклад у справу миру» відбувалось плетіння 

маскувальних сіток для підрозділів в АТО; 

- активізація взаємодії у вихованні дітей із соціальними інститутами 

проявляється через зв’язок з членами Громадської організації 

«Волонтерська група допомоги армії України «Воїни світла», з 

якими ми співпрацюємо вже не один рік. Цінні речі та смаколики 

передаються для воїнів через цю організацію. 

Готуючи подарунки, учні проявляють креативність, творчість, проявляють 

нестандартні рішення: 

- у рамках загальноміської акції ініційованої Парламентом дітей 

м.Рівного «На крилах янголів» діяльність дітей була особливо 

щирою та зворушливою. Виготовляючи бережно янголів, вони 

вірили, що їхні подарунки будуть оберегом для наших вояків. 

Інтелектуальний рівень учнів, їх всебічний розвиток та толерантність 

проявилися під час дебатного турніру «ПРЕС-2018», керівник Захарченко Н.С. 

Висвітлюючи тему «Батьки не повинні впливати на релігійний вибір дітей», 

команда проявила харизматичність, артистизм. 

Десятикласники були активними і орієнтованими під час 

профорієнтаційного сучасного заходу «Форум професій та майстерності». 

Класні керівники шукають цікаві нестандартні форми роботи, збагачуючи 

духовний світ дитини. 

Учні 4-А та 4-Б класів (класні керівники Зінчук О.В. та Котюк В.Б.) в 

рамках проекту «Дорога до храму» організували пізнавальну екскурсію в Свято-

Покровський кафедральний Собор. Дізнались про історію будівництва храму, 

його архітектуру та основні правила поведінки в храмі. 



Нестандартні форми роботи торкнулися батьківської громади. У цьому 

навчальному році батьки 11-х класів візьмуть участь у Всеукраїнському 

батьківському флеш-мобі «Випуск-2018». Їхнім прагненням є ідея побити Рекорд 

України, продемонструвавши власним дітям важливість соціальної ролі та 

реалізації життєвого і творчого потенціалу. 

Підвищенню інтелектуального і творчого рівня учнів слугують 

нестандартні форми роботи на базі обласної бібліотеки – бібліотеки-філії №10, 

дитячої бібліотеки. 

Класні керівники Кравчук С.Ф., Кулик О.С., Ярошик О.Ю., 

Устимчук О.В., Бегаль Л.П. попередньо готують учнів до участі в майстер-класах, 

форумах, квестах, пропагуючи книгу – джерело великого впливу на розум і серця 

молодого покоління та укріплення їх життєвих позицій. Під час таких заходів 

збагачуються знання дітей та їх креативне мислення. 

Прагнення до саморозвитку, цілісності особистості, соціальної активності 

виявили учні 10-А класу (класний керівник Король О.В.), які успішно змагались у 

чемпіонаті міста з гри «Що? Де? Коли?» серед шкільних команд. Команда 10-А 

«Пін-код» виборола ІІІ місце. 

Відмінною рисою в порівнянні з минулими роками є те, що класні керівники 

відмовились від будь-яких форм примушення. Учні отримали свободу у розвитку 

творчих здібностей. 

З гордістю можна назвати креатині, творчі, інтелектуальні класи навчального 

закладу.: 

4-А клас (класний керівник Зінчук О.В.) 

8-А клас (класний керівник Оноприч М.М.) 

9-А клас (класний керівник Кулик О.С.). 

Активними учасниками загально шкільних колективних творчих справ є 

класні колективи 8-Б, 10-А, 11-А, 11-Б класів. 

Саме творчий класний керівник може успішно організувати творчу 

співпрацю з учнями і спрямувати її на розвиток і саморозвиток особистості, її 

життєвої компетентності. 

Це класні керівники Зінчук О.В., Оноприч М.М., Захарченко Н.С., 

Тищук І.В., Туз Т.В. 

Їхні успіхи ґрунтуються на тісному емоційному контакті з вихованцями. 

Вибір методики нестандартного виховного заходу спрямовується на 

забезпечення ситуації успіху та саморозвитку. Принцип творчості і успіху є у 

них самим дієвим. 

Як підсумок, хочу зазначити на основі викладеного вище матеріалу, в основі 

виховної діяльності, лежать саме нестандартні форми роботи з учнями. Вони 

сприяють розвитку прогресивних ідей і сучасних підходів до процесу виховання. 

Сучасні форми, технології, науково-методична робота в колективі підвищує 

психолого-педагогічну компетентність класних керівників, зміну їх професійного 

мислення і зміну їхньої діяльності. А це, в свою чергу, піднімає на сучасний 

рівень всі явища і процеси, пов’язані з вихованням. 



Ми чітко усвідомлюємо, що європейський шлях України пролягає не через 

грошову одиницю євро або безвізовий режим, а через європейське ставлення один 

до одного та до країни, в якій живемо. 

Цю місію буде виконувати Нова українська школа, колективи навчальних 

закладів та сучасні класні керівники 

- інтелігентні, 

- творчі, 

- креативні, 

- професійно-компетентні, 

які вільно володіють найсучаснішими нестандартними формами роботи. 

Отже, побажаємо одне одному успіхів у цій відповідальній перед державою і 

суспільством справі. 

Застосування інформаційних форм та інтерактивних методів у виховній 

роботі, добровільний та особистісно-мотиваційний характер участі школярів 

позакласної роботи в навчальному закладі № 22 спрямовується на 

формування громадської компетентності як ключового шляху для 

формування патріотизму. 

Відбувається орієнтація на людину, а це в свою чергу сприяє 

модернізації виховного процесу. 

Упродовж квітня-травня 2018 року в закладі було проведено 

двомісячник «Співучасть у долі дитини» під девізом «Твори добро завжди і 

всюди! Нехай тебе шанують люди». З метою активізації діяльності щодо 

вирішення проблем охорони дитинства, поліпшення умов розвитку, 

виховання і освіти дітей, розвитку волонтерського руху в середовищі дітей та 

учнівської молоді силами учительського, учнівського та батьківського 

колективів проведено ряд заходів, спрямованих на поліпшення матеріального 

становища дітей, що потребують допомоги. 
Назва акції Сума 

зібраних 

коштів 

Категорія дітей 

(хворі, сироти, 

інваліди, 

малозабезпечені 

тощо) 

Інформація про 

участь в акції 

(короткий зміст 

проведеної 

роботи) 

Примітка 

1. 

Загальношкільний 

великодній 

ярмарок 

«Славимо 

Великдень» 

 

1 200 грн. 

 

 

1 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допомога дітям-

сиротам 

 

Допомога  на 

лікування хворій 

мамі  учениці 

ЗОШ № 22 

Юхимець 

Вікторії (10-Б 

клас)  

 

 

 

 

 

 

Великодні 

подарунки 

 

Діти, батьки, 

педагоги 

закладу 

підготували 

великодні 

сувеніри, паски, 

крашанки та 

писанки, 

святкову 

випічку, 

пасхальні 

кошики. 

квітень 2018 



1 000 грн. Допомога учню з 

інвалідністю 5-В 

класу 

Максимовичу 

Владиславу 

 

2. Міський 

благодійний 

Великодній 

ярмарок  

6 000 грн. Допомога хворим 

учням на 

лікування  

Діти, батьки, 

педагоги 

закладу 

підготували 

великодні 

сувеніри для 

продажу 

 

квітень 2018  

майдан 

Незалежності 

3.Майстер-клас 

по виготовленню 

оберегів для 

бійців АТО 

«Доброму ділу – 

добрий вінець» 

1 600 грн. Бійцям 

розвідувального 

батальйону  ОК 

«Захід»  

Обереги-листи і 

малюнки 

передали бійцям 

квітень 2018  

4. Благодійний 

міні-проект «Я 

хочу бачити 

життя» 

1 800 грн. Посильна 

допомога для 

бійців АТО у м. 

Попасна, с. 

Кримське 

Закупили: 

шкарпетки – 100 

шт.; листи, 

малюнки для 

бійців АТО, 

печиво, 

солодощі, 

вермішель 

крупи. 

квітень 2018 

5. Благодійний 

концерт «Скликає 

Великодній 

дзвін» (Палац 

«Текстильник» 

 

1 000 грн. Дітям-сиротам 

(випускникам 11-

х класів) 

 квітень 2018 

6. XXIІI 

Традиційний 

Благодійний 

Марафон-2018 «З 

вірою в 

майбутнє». 

Благодійний 

концерт «Наш 

Бродвей» (ПДМ) 

1 000  грн.  Дітям-сиротам У благодійному 

марафоні взяли 

участь 30 дітей. 

Метою є 

матеріальна та 

морально-

психологічна 

підтримка 

талановитих, 

але соціально-

незахищених 

випускників 

профільних 

шкіл палацу та 

дітей з 

особливими 

потребами 

квітень 2018 



7. Загін 

«Волонтер» ЗОШ 

№22 підготував 

благодійну акцію 

«Робити добро 

приємно» 

800 грн. Подарунки  дітям 

з 

малозабезпечених 

сімей  

Закупили 

солодкі 

подарунки до 

Великодня  

травень 2018 

8. Благодійна 
шоу-програма 

«Подорож до 

країни Доброти»  

 

1 500  грн. 

(актова зала) 

 

Передали воїнам 

АТО через 

громадську 

організацію 

«Волонтерська 

група допомоги 

армії України 

«Воїни світла» 

Цінні речі та 

смаколики 

передано для 

воїнів АТО 

квітень-травень 

2018 

 

Загальна сума  

 

16 900  грн. 

   

 

В 2017-2018 навчальному році робота закладу щодо соціального 

захисту дітей пільгових категорій (984 дітей) проводилася відповідно до 

річного плану роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи 

практичного психолога та соціального педагога. 

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано 

відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно учні школи проходять 

медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на 

підставі довідок лікувальних закладів формуються спеціальні медичні групи, 

а також списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнені від 

занять фізичною культурою на навчальний рік або на певний термін. 

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного 

процесу проводиться відповідно до Законів України «Про пожежну безпеку», 

«Про дорожній рух», Державних санітарних правил і норм, інших чисельних 

нормативних документів, які регламентують роботу школи з усіх питань. 

Щорічно багато уваги приділяється створенню комфортних умов 

навчання і праці розвитку матеріально-технічного забезпечення навчально-

виховного процесу. За погодженням з піклувальною радою школи 

фінансуються всі напрями діяльності закладу: забезпечення санітарно-

гігієнічних умов, покращення матеріально-технічної бази, придбання 

необхідних матеріалів для поточного ремонту кабінетів та загальних 

приміщень закладу, супровід участі учнів у конкурсах та змаганнях, 

нагородження переможців олімпіад тощо. 

В 2017-2018 навчальному році матеріальна база школи, благоустрій 

території значно покращились. Відзначено значний вклад батьків у 

покращення матеріально-технічної бази закладу та створення комфортних 

умов навчання їх дітей в закладі. 

Так за позабюджетні кошти (благодійні внески батьків, спонсорів) у 

2017-2018 навчальному році були замінені вікна у 5-ти кабінетах (90 000 

грн.), проведена заміна освітлення (енергозберігаючі лампи) в 7-ми кабінетах 



(27 000 грн.), придбано фарбу та інші матеріали для косметичного ремонту 

школи протягом липня-серпня (35 000 грн.), проведений Інтернет по всьому 

закладу (8 000 грн.). Значно покращилася матеріально-технічна база 

кабінетів, придбано 

– 1 монітор (2 000 грн.), 

– 5 дошок – (13 270 грн.), 

– 4 телевізори (плазми) (34 800 грн.), 

– 2 багатофункціональні пристрої (8 550 грн.), 

– 1 роутер (500 грн.), 

– 1 бактеріодидна лампа (медична) (600 грн.), 

– 1 системний блок (2 500 грн.). 

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу на 

уроках фізичної культури та виступу на змаганнях міського рівня були 

придбані: 

 м’ячі волейбольні (6 шт.) (3 340 грн.), 

 скакалки (20 шт.) (700 грн.), 

 форма спортивна (шорти) (1 210 грн.), 

 м’яч футбольний (800 грн.). 

Були виділені кошти на підписку періодичної преси (предметні 

журнали, інформаційні збірники, газети, тощо (8 000 грн.). 

Силами адміністрації, педагогів, робітників школи, батьків та учнів 

приміщення і територія закладу підтримується на належному санітарно-

гігієнічному рівні. До початку 2018-2019 навчального року в приміщенні 

школи буде проведено черговий косметичний ремонт усіх навчальних 

кабінетів, майстерень, спортзалу та коридорів. 

Для забезпечення ефективності освітнього процесу в 1-х класах буле 

проведено в липні місяці реконструкція входу в рекреації І та ІІ поверхів 

(права сторона). За батьківські кошти вже придбані 2 комплекти: двері, 

коробки, рамки для вікон над дверима (20 000 грн.).  

Щомісячно питання щодо результатів аудиту фінансово-господарської 

діяльності (надходження, облік, витрати, інвентаризація позабюджетних 

коштів) розглядаються на засіданні піклувальної ради школи, перевіряються 

всі фінансові документи, акти, чеки, квитанції, які підтверджують 

надходження і витрат позабюджетних коштів і вивішуються на сайті школи. 

zosh22rv@gmail.com Також на сайті закладу висвітлюється вся інформація 

про виховні та методичні заходи, конкурси, змагання та відповідно 

переможці й привітання. 
За звітний період було розглянуто більше 18 звернень громадян з 

питань діяльності навчального закладу. Всі зауваження та пропозиції 

викладені батьківськими комітетами, радою школи та піклувальною радою, 

батьками, представниками органів громадського самоврядування своєчасно 

розглянуті директором школи та прийняті відповідні рішення. 

Весь педагогічний колектив, техперсонал, піклувальна рада школи, 

сім’ї і громадськість в тісній співпраці щорічно забезпечують комфортні 

умови для всіх учасників освітнього процесу для того, щоб наше молоде 

mailto:zosh22rv@gmail.com


покоління зростало розвинутими духовно, досконало фізичними, правово, 

морально та екологічно культурними, активними лідерами в суспільстві, 

толерантними, справжніми патріотами України, тобто майбутньою елітою 

нашої держави. 


