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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 2018-2019 навчальному році у школі навчалося: на початок року – 1114 

учнів, на кінець – 1114 (прибуло – 12 учнів, вибуло – 12) у 40 класах, отже 

середня наповнюваність в межах 28 учнів. 

У початковій школі у 19 класах навчалося на кінець року – 520 учнів, у 5-

11 класах – 594 учні (з них у 10-11 класах – 102 учня). 

За результатами аналізу навчальних досягнень, 2018-2019 навчальний рік 

з високим рівнем закінчили 79 учнів (7%), на високому і достатньому – 695 

учнів (62%), на достатньому і середньому – 903 (81%), на середньому і 

початковому – 377 (33%), на початковому – 90 учнів (8%). 

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 (46 учнів) з’явилися на ЗНО (для здачі 

ДПА). 

У 2018-2019 н.р. школа була забезпечена штатними педагогічними 

працівниками на 100%, працювало 95 працівників, із них 1 сумісник, 16 

педагогічних працівників пройшли курсову підготовку в РОІППО, 20 – чергову 

атестацію. 

У 2018-2019 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. 

Методична робота у Рівненській  ЗОШ І-ІІІ ст. №22 у 2018-2019 

навчальному році організовувалася відповідно до  вимог Законів України "Про 

освіту", "Про загальну середню освіту", "Про дошкільну освіту" та "Про 

позашкільну освіту", Положень "Про районний (міський) методичний кабінет", 

"Про загальноосвітній навчальний заклад", "Про методичне об`єднання 

вчителів", Рекомендацій щодо організації і проведення методичної роботи з 

педагогічними кадрами в системі післядипломної педагогічної освіти (лист 

Міністерства освіти і науки України від 03.07.2002 № 1/9-318), річного плану 

роботи школи, на основі вивчення результативності освітнього процесу та 

організації методичної роботи в школі у 2017-2018 навчальному році, аналізу 

професійних потреб та інтересів педагогічних кадрів, рівня їхньої 

компетентності, з метою реалізації актуальних питань розвитку і вдосконалення 

професійної майстерності педагогів, підвищення їх інтелектуального, 

загальнокультурного рівня та рівня психологічної підготовки; вдосконалення 

організації навчання та виховання дітей; приведення професійної 

компетентності педагогічних працівників у відповідність із 

загальнодержавними стандартами на засадах наступності, перспективності та 

спадкоємності в роботі всіх освітніх ланок. 
Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на 

реалізацію науково-методичної проблеми закладу освіти «Розвиток професійної 

компетентності та педагогічної майстерності учителів як основа моделювання 

інноваційного освітнього простору». 
У ході роботи над проблемою, вирішувалися такі завдання: 

 науково-методичний супровід забезпечення вимог Державних 

стандартів; 
 удосконалення фахової майстерності і кваліфікації педагогічних кадрів, 

підвищення їх психолого-педагогічної компетентності; 
 забезпечення психолого-педагогічного та науково-методичного 

супроводу освітнього процесу; 
 підвищення якості знань учнів засобами інноваційних форм і методів 

роботи; 
 організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність, курсів за 

вибором, МАН, підготовку та проведення олімпіад, участі у 

різноманітних конкурсах, турнірах, змаганнях; 
 підвищення теоретичної, науково-методичної та фахової підготовки 

педагогічних працівників шляхом диференційованого підходу до 

організації внутрішньокільної методичної роботи; 
 мотивація педагогів до використання сучасних підходів в організації 

навчально-виховного процесу, спрямованих на формування життєвих 

і предметних компетнетностей; 



 удосконалення психолого-педагогічної освіти вчителів; 
 поширення педагогічного досвіду працівників закладу освіти шляхом 

публікацій матеріалів на освітніх сайтах; 
 забезпечення змістовного наповнення веб-сайту школи та створення 

власних інтернет-ресурсів; 
 підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів, 

перенесення акценту з інформаційних на інтерактивні аспекти 

навчання; 
 сприяння виробленню в учителів умінь і навичок удосконалення 

самоосвітньої діяльності; 
 робота над удосконаленням сучасного уроку; 
 професійне становлення молодих учителів тощо. 
У школі вироблена система навчально-методичної діяльності, спрямованої 

на реалізацію освітнього кредо: через співпрацю педагога та учня, високий 

рівень духовної культури спілкування – до пізнання навколишнього світу в усій 

його гармонії. 
Методична робота закладу будується на діагностичній основі, має 

практичну спрямованість, відзначається як традиційними, так і нетрадиційними 

підходами, поєднанням індивідуальних, групових, колективних форм роботи з 

вчителями. 
Тематика теоретичних та практичних занять із педагогічними 

працівниками, засідань шкільних методичних об'єднань підпорядкована 

методичній проблемі закладу. Ця система вдало поєднує різноманітні аспекти: 

організаційні, психолого-педагогічні, роботу з кадрами, роботу з учнями та 

їхніми батьками, зміцнення матеріально-технічної бази, стимулювання 

педагогів та учнів до самовдосконалення та самореалізації. 
Для забезпечення демократичного керівництва методичною роботою в закладі 

діє методична рада, до складу якої увійшли адміністрація навчального закладу 

та педагоги – представники різних шкільних методичних об’єднань. Протягом 

2018-2019н.р. проведено 5 засідань, обговорено 29 питань, серед яких питання 

організаційного, інструктивно-навчального, методичного спрямування. 

Заслуговують на увагу розглянуті питання, спрямовані на удосконалення рівня 

успішності учнів та роботу закладу щодо реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 
У 2018-2019 н.р. продовжено роботу над реалізацією науково-методичної 

проблеми, в ході якого реалізовано ряд практичних заходів, спрямованих на її 

практичне дослідження: оформлено довідниково-інформаційний методичний 

куточок з проблеми у методкабінеті школи; забезпечено організацію роботи 

постійно діючого психолого-педагогічного консульт-пункту; педагогічними 

працівниками проведено серію відкритих уроків та виховних заходів з метою 

демонстрації тісного тандему в спільній діяльності учасників освітнього 

процесу; серію лекцій для учителів з окремих аспектів проблеми; тренінги.  

Педагогічний колектив школи бере участь у  проведенні дослідно-

експериментальної роботи регіонального рівня  з теми «Компетентнісно 

зорієнтовані технології розвитку особистості в контексті Нової української 



школи», що є частиною роботи над проблемною темою школи. Визначено 

теоретичні передумови експериментального впровадження освітніх технологій 

розвитку особистості; визначення організаційних та психолого-педагогічних 

умов забезпечення процесу розвиту особистості школяра; дослідження рівня 

особистісного розвитку школярів та готовності педагогів до експериментальної 

діяльності; формування мотиваційної та професійної готовності педагогів щодо 

навчання учнів із застосуванням компетентнісно зорієнтованих технологій 

розвитку особистості; підведено підсумки концептуально-діагностичного етапу 

експерименту. 

У 2018-2019 навчальному році розпочато  ІІІ етап (формувальний), де 

здійснюється  апробація і експериментальне упровадження освітніх технологій 

розвитку особистості у навчально-виховний процес школи; розпочато 

укладання алгоритму запровадження інноваційних технологій; створення 

моделі освітнього середовища навчального закладу; технологізація 

інноваційної педагогічної практики в навчальному закладі на основі 

компетентнісно зорієнтованої освіти; побудова навчально-виховного процесу 

на основі інноваційних освітніх методик та технологій.  

У процесі дослідження яскраво виявилася психологічна та фахова 

готовність учителів до експериментальної діяльності; 

спостерігається підвищення професійного розвитку вчителів; 

оволодіння учнями новими компетентностями та формування нової моделі 

життєдіяльності;  

активізації навчальної діяльності учнів на уроках; 

оптимізація соціально-особистісного росту школяра та формування в нього   

готовності до  подолання труднощів навчання та життя. 

Поступово підходимо до створення моделі інноваційного освітнього 

середовища.  

Питання експерементально-дослідницької роботи та роботи над науково-

методичною проблемною темою закладу обговорено на засідання педагогічної 

ради «Компетентнісно зорієнтовані технології розвитку особистості у контексті 

Нової української школи. Роль сучасного учителя у реалізації вимог НУШ». 

Відповідно до наказу по школі від 07.09.2018 «Про структуру та 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2018-2019 

навчальному році» у школі сформовано і діє шкільне методичне об’єднання 

класних керівників 5-11 класів (керівник Ярошик О.Ю.), предметних 

методичних об’єднань: вчителів української мови та літератури (Линник В.Ю.), 

зарубіжної літератури та предметів мистецького циклу (Кравчук С.Ф.), 

іноземних мов (Ткачук Ю.А.), математики, інформатики (Тищук І.В.), 

суспільно-гуманітарних дисциплін (Устимчук О.В.), вчителів природничого 

циклу (Сліпченко О.В.) , трудового навчання, фізичної культури 

(Мартинюк О.Д.),вчителів початкових класів (Камінська А.М.). 
Керівниками методоб’єднань проведено аналіз роботи за минулий 

навчальний рік, на основі якого складено плани роботи на поточний рік, плани 

тематичних заходів, систематично відбуваються засідання, їх проведення 

оформлюються протокольно. Плани роботи  містять не лише основні завдання, 



мету діяльності методоб’єднання та план засідань, вони пронизані системністю 

і цілеспрямованістю заходів в рамках методичного об’єднання. Тема, обрана 

для поглибленого опрацювання, тісно поєднана із заходами. У розділі «Робота 

між засіданнями» спланована як навчально-виховна, так і методична робота 

членів методоб’єднання. Заслуговують на увагу практичні заняття (майстер-

класи, педагогічні майстерні та ін.), спрямовані на удосконалення педагогічної 

майстерності учителів циклу.  
Обов’язково укладено списки рекомендованих літературних джерел для 

самостійного опрацювання. Наявні у системі планування і графіки 

взаємовідвідувань уроків в рамках об’єднань. 
Проблемні теми, обрані членами ШМО для поглибленого опрацювання, в 

основному, витікають із загальної науково-методичної проблеми школи, а 

проблемні теми учителів – переважно із теми МО. 
Слід зазначити, що теми, обрані ШМО для опрацювання, є актуальними, 

сформовані у відповідності до основної сучасної педагогічної концепції, 

витікають із загальної проблемної теми школи і є цілісними (тобто кожна тема 

об’єднує як навчальну, так і виховну роботу в межах циклу предметів). 
Індивідуальні теми педагогів споріднені із науково-методичною 

проблемою школи, витікають із проблемної теми ШМО і спрямовані на 

вирішення проблем модернізації освіти у більш вузькому значенні. Предметом 

поглибленого вивчення є і нові педагогічні ідеї, і питання оптимізації 

навчального матеріалу в рамках «Нової української школи», і перспективний 

педагогічний досвід, і інші напрямки в галузі «Освіта», спрямовані на 

створення сприятливого середовища для всіх суб’єктів освітнього процесу. 
Аналіз показав, що вчителі працюють над обраною темою переважно 5 років 

(міжатестаційний період). 
Згідно з річним планом роботи управління освіти міста окремі вчителі 

школи призначені керівниками міських методичних об’єднань. Зокрема, 

Попружук Н.В. є керівником ММО вчителів суспільних дисциплін. Учителі-

словесники Кравчук С.Ф., Линник В.Ю. є учасниками Всеукраїнського 

науково-педагогічного проекту «Філологічний олімп». З радістю діляться 

фаховими знаннями і досвідом зі своїми колегами в школі, місті, області, є 

постійними учасниками міжрегіональних заходів та заходів всеукраїнського 

рівня. 
Протягом 2018-2019 н.р. належна увага з боку адміністрації школи 

приділялась росту педагогічної майстерності вчителів через самоосвітню 

діяльність, курсову перепідготовку та атестацію педагогічних працівників. 
Відповідно до плану пройшли курсову перепідготовку педагоги: Гвоздюк О.А., 

учитель трудового навчання, Росовська О.М., учитель української мови та 

літератури, Кисільов І.С., учитель фізики та астрономії, Лукянчук Т.В., 

Свідерська О.С., Рачинська Н.І., Гуменюк Н.П. – учителі початкових класів, 

Андрущик В.І., керівник гуртка, Захарченко Н.С., учитель зарубіжної 

літератури, Данилович Л.А., учитель музичного мистецтва, Ярмольчук Ю.Т., 

вихователь групи продовженого дня. 



У 2018-2019 навчальному році проатестовано 20 педагогічних працівників, 

з них 15 на встановлення відповідності раніше присвоєній кваліфікаційній 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 1 – на присвоєння кваліфікаційної 

категорії «Спеціаліст вищої категорії», 1 – встановлення відповідності раніше 

присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст першої категорії», 3 – на 

присвоєння кваліфікаційної категорії «Спеціаліст першої категорії», 4 - на 

встановлення відповідності раніше присвоєному педагогічному званню 

«Учитель-методист», 2 - на встановлення відповідності раніше присвоєному 

педагогічному званню «Старший учитель», 2 - на присвоєння педагогічного 

звання «Старший учитель». 

У 2018-2019 навчальному році лауреатами XVI обласного конкурсу 

ярмарку педагогічної творчості стали учителі біології Оноприч М.М., 

Сліпченко О.В. 

Важливою складовою методичної роботи у школі є робота з 

обдарованими учнями, яка відобразилася у результативності участі школярів в 

учнівських олімпіадах, предметних конкурсах, які проводилися протягом н.р. 

Активною є участь школярів у конкурсах, олімпіадах міського, обласного та 

Всеукраїнського рівнів. Переможців олімпіад  цьогоріч підготували такі 

педагоги: української мови та літератури  Ярошик О.Ю., Кулик О.С., 

Линник В.Ю., Герасімчук Н.Д., Мельничук Т.Л., Росовській О.М., 

Овчарук М.В., основ християнської етики Захарченко Н.С.,   біології 

Оноприч М.М., Сліпченко О.В., математики Король О.С., Білощук Л.П., 

Тищук І.В., фізики  та астрономії Кисільов І.С., географії Васильєва М.К., 

Устимчук О.В., трудового навчання Гвоздюк О.А., Іванишин Т.О., 

образотворчого навчання Глущенко Ю.Д., інформатики  Невірковець О.В., 

Севастьянов В.В. 

  Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з 

базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.08.1998 р. №305, згідно плану 

роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, 

створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої молоді, 

розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була 

спланована та проведена значна робота та налагоджена система роботи з 

обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської 

молоді у І-ІІІ етапах Всеукраїнських олімпіад, у міському та обласному етапі 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у конкурсах 

різноманітного спрямування як на шкільному, так і на міському, обласному та 

Всеукраїнському рівнях. 

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на 

реалізацію програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних 

завдань, викладених у цій програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з 

пошуком, навчанням, вихованням та розвитком обдарованої молоді, 

забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованої державою. 



Інтелектуально розвинена дитина сьогодні повинна мати не тільки 

високий коефіцієнт розумового розвитку. Ці якості не можуть гарантувати 

успіх в особистому та професійному житті. Останнім часом неабиякого 

значення набувають інші здібності: комунікативні навички, соціальна 

адаптованість, особистісні компетенції. Уся робота школи спрямована на 

виховання пізнавального інтересу, створення  позитивної мотивації навчання і 

освіти, формування вмінь і навичок самоосвіти, розвиток пізнавальної 

активності та самостійності, консолідація учнів для підвищення їхнього 

інтелектуального рівня, навчання нестандартно мислити, формування в школі 

атмосфери творчого пошуку . 

Педагогічний колектив школи упродовж року здійснював належну 

роботу  для забезпечення результативності навчально-виховного процесу,  

оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, які 

були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та 

створення умов для самореалізації. 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; 

-  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» . 

З метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу обдарованої 

молоді у школі було проведено І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін в умовах чіткої організації та відповідно графіка. 

У другому  етапі взяло участь  52 учні, що становить 11,7% від загальної 

кількості учнів 6-11 класів. Крім того учасниками  міської олімпіади «Крок» 

стали 3 учні школи, які і здобули призові місця, а саме: Максименко Марія, 

учениця 5-А класу, ІІ місце з математики та ІІІ місце з української мови, 

Мельник Антон, учень 5-А класу, ІІ місце з математики. У міському етапі 

олімпіади «Юне обдарування» взяли участь троє учнів 4-А класу, переможцями 

стали Басюк Ксенія, ІІ місце з української мови та Субот Артем, І місце з 

природознавства. Субот Артем став переможцем і обласного етапу ( І місце). 

Аналіз робіт учасників ІІ етапу олімпіад свідчить, що більшість учнів 

має глибокі знання з основ наук, уміє правильно давати оцінку явищам і 

подіям, чітко й грамотно висловлювати свої думки. Слід відзначити, що 50% 

учасників стали призерами   ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін. 

Так, з української мови та літератури стали переможцями: Кравченко 

Юлія (11А), яка посіла ІІ місце, вчитель Ярошик О.Ю.,  Король Катерина 

(10А) -  ІІ місце, вчитель Кулик О.С.,    з  математики - Мельник Анна (7А) – ІІ 

місце, вчитель Король О.В.; Морозинський Максим (9А) – ІІІ місце, Павлюк 

Юрій – ІІ місце, вчитель Тищук І.В., Король Катерина (10А) – ІІІ місце, учитель 

Білощук Л.П., Гук Давид (11А) - ІІ місце, учитель Король О.В., з географії – 

Радько Анна (8А) – ІІІ місце, Казаріна Ольга (9Б) - ІІІ місце, вчитель 



Устимчук О.В., Гарбарук Аніта (10А)-ІІІмісце, учитель Васильєва М.К.; з 

фізики – Жук Наталія (8А) – ІІІ місце, Гук Давид (11А) – ІІІ місце, вчитель 

Кисільов І.С.;  з трудового навчання – Попяк Ольга (9А), вчитель Гвоздюк О.А., 

Мельник Максим (10А) – І місце, учитель Іванишин Т.О.; з астрономії – Тригуб 

Діана (10А) – І місце, Гук Давид (11А) – І місце, Демчук Антон (10А) –ІІ місце, 

учитель Кисільов І.С.; з біології – Ябковський Віталій (8Б) – ІІ місце, учитель 

Сліпченко О.В., Долінська Надія (9Б) – ІІ місце, учитель Оноприч М.М.; з 

інформатики – Павлюк Юрій (9А) – І місце, Зінчук Валерій (9А) – І місце, 

Лапчук Олександр (9А) - ІІ місце, Гук Давид(11А) – І місце, учитель 

НевірковецьО.В., Зубач Іван (10А)  - ІІІ місце, учитель Севастьянов В.В.; з 

інформаційних технологій – Бухарінов Максим(8А) – ІІІ місце, Зубач Іван 

(10А) – ІІ місце, учитель Севастьянов В.В, Лапчук Олександр (9А)- ІІІ місце, 

Гук Давид (11А) –ІІІІ місце, учитель Невірковець О.В.; із християнської етики 

«Знавці Біблії» - Черняк Юліана (7А) – ІІ місце, Биченко Віталій  (6Б) – ІІІ 

місце, учитель Захарченко Н.С.. 

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад стали такі учні: 

Кравченко Юлія (11А) – ІІІ місце, українська мова та література, 

учитель Ярошик О.Ю., 

Тригуб Діана (10А) – І місце, астрономія, учитель Кисільов І.С., 

Гук Давид (11А) – ІІ місце, астрономія, учитель Кисільов І.С., 

Павлюк Юрій (9А) – ІІІ місце, інформатика, учитель Невірковець О.В., 

Гук Давид (11А) – І місце, інформатика, учитель  Невірковець О.В., 

Тригуб Діана, учениця 10-А класу, стала переможцем (ІІ місце) IV етапу 

Всеукраїнської олімпіади з астрономії, учитель Кисільов І.С. 

Учителі школи більше уваги стали приділяти підготовці учнів до участі 

у конкурсі – захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Невірковець О.В. 

підготував переможця ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт МАН у секції «Комп’ютерні системи та мережі»: Гук 

Давид (11А) захистив роботу на тему «Комунікаційна платформа утилізації 

опалого листя» і здобув ІІ місце. 

Стали призерами обласного етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт МАН такі учні: 

у секції «Медицина» Гарбарук Аніта (10А) – ІІІ місце, учитель 

Оноприч М.М.,  

у секції «Психологія» Терещеня Анастасія, (10А) – ІІ місце, учитель 

Оноприч М.М., 

у секції «Мистецтвознавство» Мельник Анастасія (11А) – ІІ місце, 

учитель Росовська О.М. 

Протягом навчального року учні були активними учасниками шкільних, 

міських та обласних акцій, екологічних уроків, конкурсів. 

 За підсумками ІІ та ІІІ етапів ХІХ Міжнародного конкурсу з української 

мови імені Петра Яцика Король Катерина, учениця 10-А класу, посіла І місце, 

(вчитель Кулик О.С.), стала учасником IV етапу Конкурсу. Троє учнів стали 

лауреатами Конкурсу: Чуйко Софія (4-А), учитель Туз Т.В., Максименко Марія 

(5А), учитель Линник В.Ю., Дубич Руслана (11А), учитель Ярошик О.Ю. 



Серед учасників ІІ етапу ІХ Міжнародного мовно - літературного 

конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка учителі 

школи підготували 4 призери: Максименко Марія (5А) –ІІІ місце, учитель 

Линник В.Ю., Долінська Надія (9Б) – ІІ місце, учитель Овчарук М.В., Король 

Катерина (10А) - І місце, вчитель Кулик О.С., Кравченко Юлія (11А) – ІІІ місце, 

учитель Ярошик О.Ю.. Король Катерина (10А) стала учасником IІІ етапу 

Конкурсу. 

Щорічно  учні школи беруть участь у міському конкурсі «Юна 

вишивальниця» і посідають призові місця. Так цьогоріч Попяк Ольга (9А) у 

техніці «Гладь» здобула ІІІ місце, учитель Гвоздюк О.А. 

У міському етапі конкурсу читців-декламаторів «Живи, Кобзарю, в 

пам’яті людській» переможцями стали 4 учні.  

У номінації «Юні поети»  - Дорощук Мирослав (6-Б) – І місце, учитель 

Мельничук Т.Л., Мельничук Єлизавета (11Б) – І місце, учитель Росовська О.М. 

У номінації «Читці – декламатори» - Овчарук Вікторія (4Б) –ІІ місце, 

учитель Руднік Н.Т., Алексійчук Софія (7А) – ІІІ місце, учитель 

Герасімчук Н.Д. 

Учителем образотворчого мистецтва Глущенко Ю.Д. підготовлено 

переможців ІІ етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, 

присвяченого Шевченківським дням, під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої», 

у номінації «Графіка» - Юрчик Богдана (7Г) – І місце, Гук Марта(8А) – ІІІ 

місце; у номінації «Живопис» - Голубицька Тетяна (8А) – ІІ місце, Радько Анна 

(8А) – ІІ місце.  

Так само щороку стають призерами учасники  міського заочного 

гуманітарного конкурс «Космічні фантазії» (учитель Кисільов І.С.). У цьому 

навчальному році перемогу вибороли у таких номінаціях: 

«Література та журналістика» - Омельчук Анастасія (10Б) – ІІІ місце, 

«Образотворче мистецтво. Графіка» -  Пасічник Валерія(11Б)– ІІІ місце, 

«Образотворче мистецтво. Комікси» - Голубицька Анна(11Б) –ІІ місце. 

Уже кілька років поспіль учні школи виборюють призові місця у 

міських  та обласних змаганнях з початкового технічного моделювання. Учні 4-

Б класу  Горецька Поліна, Попенко Мар’яна, Мартинюк Тіна стали 

переможцями міського рівня, а Горецька Поліна (І місце) та Попенко Мар’яна 

(ІІ місце) в обласному етапі. Дедюх Андрій здобув два ІІ місця в обласних 

змаганнях із судномодельного спорту. 

Основою роботи з обдарованими дітьми у нашій школі стало реальне 

знання їхніх потенційних можливостей, прогнозування потреб і моделей 

розвитку особистості, створення чіткої системи роботи з названою категорією 

учнів, здійснення пошуку, відбору, творчого розвитку обдарованої, талановитої 

учнівської молоді в галузі науки, культури, мистецтва, спорту, створено 

сприятливі умови для реалізації потенційних можливостей дітей. 

  Враховуючи усе вище вказане, можна зробити висновок, що у школі 

склалась належна система роботи з обдарованими та здібними учнями. 

Відстежується позитивна динаміка результативності роботи педагогічного 

колективу у цьому напрямку. 



   Враховуючи, що робота з обдарованими учнями є пріоритетним 

напрямком,  слід звернути увагу на проблеми, що потребують вирішення. А 

саме на: 

- необхідність покращення системи роботи з підвищення рівня 

досягнень обдарованих учнів з історії, основ правознавства, англійської мови, 

екології, економіки; 

- незначний відсоток учнів, які беруть участь у захисті науково-

дослідницьких робіт МАН. 

Адміністрацією навчального закладу №22 проаналізовано стан 

формування основних компетентностей через наскрізні лінії виховання та 

шляхи їх реалізації на наступний навчальний рік. 

Відзначено, що виховний процес зоорієнтовувався на учня, розвиток його 

талантів, виховання на загальнолюдських цінностях, поваги до іншої людини, 

любові до власної країни. Ця особливість пронизувала весь процес виховної 

роботи. 

Порівняно з минулим роком виховання позитивних рис характеру та 

чеснот у 2018-2019 н.р. здійснювався через наскрізний досвід партнерів 

освітнього процесу. 

Позитивним є те, що роль окремих виховних моментів під час 

багатогранної виховної роботи з найрізноманітнішими її інноваційними 

формами за наскрізними темами була різка і залежала від мети та змісту заходу, 

який в свою чергу пов’язувався із конкретною наскрізною темою, життєвим 

досвідом учнів та їх інтересами. 

Як засвідчує досвід роботи класних керівників Зінчук О.В., Котюк В.Б., 

Данилюк Л.М., Гуменюк Н.П., Рачинської Н.І., Туз Т.В., Тищук І.В., 

Тарасюк Л.В., Устимчук О.В., Оноприч М.М., Захарченко Н.С., Кулик О.С., 

Ярошик О.Ю. виховання за наскрізними лініями реалізується через реалізацію 

виховного середовища. Вони вміло враховують зміст та цілі наскрізних тем при 

формуванні духовного, соціального і фізичного розвитку. 

Багато зусиль спрямовано членами педагогічного колективу на реалізацію 

основних компетентностей через наскрізну лінію – екологічна безпека і сталий 

розвиток. Головною метою, яка реалізовувалась через наскрізну лінію, було 

формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної 

свідомості. 

У квітні 2019 року проведено місячник формування екологічної 

компетентності особистості «До рідної природи з розумом та серцем» з метою 

ціннісного ставлення особистості до природи в умовах НУШ. 

Девізом місячника стали слова «В природі ми лиш часточки малі, Земля не 

нам належить, ми – Землі». 

Виховна робота здійснювалась на положеннях Концепції екологічної 

освіти. Через виховні заходи у молодших школярів формувався стійкий інтерес 

до живої і неживої природи, до правил екологічно-доцільної поведінки в 

довкіллі. Виготовили учні фотобюлетні і підготували відеопрезентації; 

тематичні папки «Птахи мого краю», «Лікарські рослини регіону», «Оберігаємо 

природу», «Весняне меню для пташок». 



У процесі практичної роботи учні не тільки опановували навчальні 

технології, комунікативні уміння, а й вчилися прогнозувати наслідки власних 

дій на природі. 

У 2-А, 2-В класах успішно проведена пізнавальна вікторина «У царстві 

рослин». У 3-х аласах екологічний конкурс «Природа в загадках, прислів’ях, 

приказках, віршах». 

Учні середньої ланки відповідно до змісту ключових компетентностей 

даної наскрізної лінії залучались до творчої дослідницької діяльності, вчились 

розуміти, що екологічні проблеми в Україні є складовою глобальної 

екологічної проблеми людства. Наслідком цієї роботи стали міні-проекти учнів 

5-Б, 5-В, 6-А, 6-В, 7-А класів. Про причини і суть, наслідки екологічних 

проблем України наприкінці ХХ – початку ХХІ століття. 

Учні 8-Б класу (класний керівник Сліпченко О.В.) презентували творчу 

роботу «Вплив сміттєвих звалищ на навколишнє середовище та способи 

боротьби з ними у мікрорайоні Північний». 

Тематична папка «Первоцвіти Рівненщини» учнів 7-Б класу (класний 

керівник Петрова О.В.), буклет учнів 7-А класу (класний керівник 

Устимчук О.В.), «Найстаріше дерево мікрорайону Північний сприяло розвитку 

шанобливого ставлення до навколишнього середовища. 

Великий інтерес в учнів викликала пошукова гра восьмикласників «Ліки 

поряд з нами» та екологічний бумеранг учнів 9-А класу (класний керівник 

Оноприч М.М.) «Подорож у світ природи». Було продемонстровано екологічну 

компетентність і грамотність. 

У центрі уваги класних керівників – формування критичного мислення 

учнів, уміння вирішувати проблеми, критично оцінювати екологічні 

перспективи розвитку довкілля. 

На вирішення цих завдань спрямовувалася прес-конференція учнів 10-А 

класу (класний керівник Кулик О.С.) «Екологія землі на межі тисячоліть» та 

рольова гра-експромт «Твоя планета» учнів 10-Б класу (класний керівник 

Ярошик О.Ю.). 

Одинадцятикласники підготували години спілкування «Що я можу 

зробити для збереження природи моєї Вітчизни». 

Основні компетентності формувались через активне залучення до 

практичної природоохоронної діяльності, зокрема, екологічної акції «Дерево 

життя», «Школа – мій рідний дім», «Дивовижний світ природи». 

Особливо активно долучаються до практичної природоохоронної 

діяльності члени гуртків «Юні знавці природи» (класний керівник 

Оноприч М.М.), «Юні рослинники» (класний керівник Сліпченко О.В.). Саме 

вони повели конкурс репортажів «Як допомогти природі» та семеро з них 

посіли призові (І-ІІІ) місця у конкурсі екологічного малюнка «Біорізноманіття 

навколо нас». 

Призові місця вибороли гуртківці у загальноміському конкурсі «Великому 

киту – велике плавання», зокрема І місце належить учениці 7-А класу 

Українець Альоні. 



Команда під керівництвом учителя біології Сліпченко О.В. взяла участь у 

грі-змаганні «Пригоди у лісі» в рамках Всесвітнього дня лісів та грі-змаганні 

«Експедиція річкою» в рамках Всесвітнього дня охорони водних ресурсів. 

Активними були учні під час проведення Всеукраїнського малюнка 

«Зоологічна галерея» та Всесвітнього дня води. 

Цій тематиці був присвячений шкільний конкурс малюнків «Світ природи 

очима дітей (вчитель Глущенко Ю.Д.). 

Найактивнішими були учні 5-В, 6-А, 6-Б, 7-А, 7-В класів. 

Емоційно звучали поезії на екологічну тематику «Природа – дім душі 

твоєї» та відповідні твори-мініатюри під керівництвом учителів-словесників 

Ярошик О.Ю. та Кулик О.С. 

Цикли бібліотечних уроків «Природа і ми» підготувала бібліотекар 

Казмірчук О.М. 

На жаль, наскрізна лінія екологічної безпеки і сталого розвитку не 

повністю реалізована. 

Класні керівники Паладійчук О.В., Чернюк З.В., Качановська Л.О., 

Козакевич О.О., Андрущик В.І., Римар О.І. не приділяють належній уваги, 

відродженню кращих традицій українського народу у взаєминах з довкіллям. 

Недостатньо розвивають уміння приймати відповідальне рішення щодо 

навколишнього середовища та прищеплення норм екологічно грамотної 

поведінки класні керівники Мельничук Т.Л., Чеберяк С.Л., Андрущик В.І. 

Велике значення для формування основних компетентностей має 

наскрізна лінія «Громадянська відповідальність». 

Вона сприяла формуванню відповідального члена суспільства, що розуміє 

принципи і механізми функціонування суспільства. 

Класні керівники 1-11 класів проводили цю наскрізну лінію через 

колективну діяльність – проекти, дослідницькі роботи та дослідження, під час 

яких в учнів розвивається готовність до співпраці, толерантність діяльності і 

думок. 

Прикладом цієї роботи є місячник формування в молодого покоління 

розвинутої патріотичної свідомості і зацікавленості щодо служби в Збройних 

силах України «Батьківщину матір – умій захищати» на основі положень 

Концепції національно-патріотичного виховання. 

Класні керівники 1-11 класів Александрук Т.І., Оноприч М.М., Тищук І.В., 

Кулик О.С., Ярошик О.Ю., Устимчук О.В. створювали широкі можливості для 

пізнання української історії, традицій, формування національної гідності, 

розвитку особистісних рис громадянина української держави. 

Вдало поєднувалось громадянсько-патріотичне і військово-патріотичне 

виховання через уроки-реквієм «Україна гідна свободи», виставок-вернісажів 

«Перемоги пам’ять незабутня», мультимедійні презентації «Становлення та 

розвиток українського війська», «Озброєння родів військ Збройних сил 

України». 

З метою ознайомлення з військовими професіями для учнів 9-11 класів 

підготовлено калейдоскоп рекламних відео-роликів «Збройні сили України». 



З метою формування в учнів відчуття особистої відповідальності за мир в 

Україні проведено літературно-музичну композицію «Україна бажає миру». 

Учні залучились до Всеукраїнської акції «Лист пораненому» та «Голуб 

миру». 

Бібліотекар школи Казмірчук О.М. підготувала виставку-хроніку «Це 

нашої історії рядки» та бібліотечні уроки-бесіди «Любов до Батьківщини 

визначальна риса справжнього громадянина». 

Батьки нашої школи – учасники АТО ділились своїми згадками про події 

на Сході і щиро бажали миру рідній країні. 

Саме в цьому випадку в учнів розвивалась толерантність щодо 

різноманітних способів діяльності і думок. 

У березні 2019 року з метою реалізації наскрізної лінії «Громадянська 

відповідальність» проведено двомісячник формування національної свідомості 

та патріотизму «Україна, якою я пишаюся!». Основними формами виховання 

були інформаційно-масові та практичні. До першої групи належать дискусії, 

інтелектуальні аукціони, філософський стіл, відкрита кафедра, квест: 

- дискусія «Стратегія і практика переговорів під час подій на Сході 

України – 11 класи (класні керівники Король О.В., Росовська О.М.); 

- інтелектуальний аукціон «Найважливіші функції Української держави» - 

10 класи (класні керівники Кулик О.С., Ярошик О.Ю.); 

- філософський стіл «Україна крокує до Європи» - 9 класи (класні 

керівники Оноприч М.М., Захарченко Н.С.); 

- квест «Патріоти України» - 7 класи (класні керівники Устимчук О.В., 

Андрущик В.І.). 

Саме такі заходи реалізують наскрізну лінію громадянської 

відповідальності, спрямовану на формування духовної особистості, на 

виховання учня як громадянина, патріота. 

Учні розуміють, що означає бути українським патріотом. 

Щодо практичних форм роботи, то слід відзначити екскурсії, свята, 

конкурси, ігри-драматизації: 

- екскурсія по героїчних місцях Рівного «Герої в пам’яті живуть» - 6 

класи; 

- свято-конкурс до Дня захисника України «Моя Батьківщина – Україна» 

- 5 класи (класні керівники Тищук І.В., Чернюк З.В.); 

- ігри-драматизації для 1-4 класів «Ми – діти твої, Україно». 

Слід відзначити роботу вчителя предмета «Захист Вітчизни» 

Велебніка В.П. з формування та розвитку мотивації, спрямованої на опанування 

військовими знаннями. Військово-патріотичний гурток «Школа безпеки» 

формує особистість патріота і громадянина, сприяє престижу військової служби 

та військової профорієнтації. 

Гуртківці провели практичні заняття-покази для бажаючих 

старшокласників зі стрільби та норм дотримання військового Статуту. 

Здійснили туристичний похід по місцях бойової слави воїнів УПА від Оржева 

до Клеваня. 



Цікавими і пізнавальними були такі заходи як презентація відео-ролика 

«Сповідь солдата» у 10-Б класі (класний керівник Ярошик О.Ю.), урок 

мужності «Пам’ять серця» із залученням батьків, ветеранів війни, учасників 

бойових дій у 5-В класі (класний керівник Тищук І.В.). 

Соціальні і громадянські компетентності спрямовувались на вироблення 

таких форм поведінки, які потрібні для конструктивної участі у житті. 

Цьому слугували поетичні години «Я пишаюсь, що живу в Україні», свято 

для учнів 5-х класів «На захист рідної Землі», яке провела учитель фізкультури 

Дороніна Г.В. 

Класні колективи 10-х класів взяли участь у міському уроці історичної 

пам’яті біля пам’ятника «Загиблим за Україну» з метою вшанування героїв, 

формування почуття патріотизму, поваги до історії держави. 

Активізувалась робота членів театрального гуртка «Погляд», які 

підготували усний журнал «Де згода там і перемога». Він завершився флеш 

мобом та символічним ланцюгом Соборності. 

Учні 1-7 класів під керівництвом вчителя музичного мистецтва 

Коханої О.В. залучались до театральної фольклорної світлиці «Народні свята». 

Конкурс художників «Соборна Україна одна на всіх, як оберіг» сприяв 

активізації діяльності учнів 5-7 класів (вчитель Глущенко Ю.Д.). 

Бібліотекар Казмірчук О.М. оформила виставку листівок-плакатів 

«України диво барвінкове – рідна мова». 

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. 

У 2018-2019 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 2018-

2019 навчальному році були замінені вікна у 4-х кабінетах (28 000 грн.), 

проведена заміна освітлення (енергозберігаючі лампи) в 5-ти кабінетах та 

рекреації школи (16 200 грн.), придбано фарбу та інші матеріали для 

косметичного ремонту школи протягом липня-серпня (34 000 грн.), встановлені 

нові меблі (шафи, стінки) в 4 кабінетах (42 465 грн.), встановлено нові жалюзі в 

3-х кабінетах (11 150 грн.), встановлено нові дошки (в тому числі і коркові) в 4-

х кабінетах (8 600 грн.), придбано 2 телевізори (16 402 грн.), ноутбук (11 165 

грн.), встановлено УФО (2 шт. – 3 760 грн.) в кабінеті біології. За кошти 

спонсорів на сучасному рівні обладнано кабінет української мови та літератури 

(№303) – ноутбук, проектор, екран, багатофункціональний пристрій, телевізор 

(100 000 грн.). Протягом літнього періоду планується встановлення стінок (3 

кабінети), шафи (1 комп.) та придбання ноутбуків (2 шт.), ремонт підлоги на І 

поверсі (права сторона), заміна світильників на енергозберігаючі лампи в 

рекреаціях школи (ІІІ-ІV поверх), поновлення виховних центрів закладу, 

беремо участь з проектом спортивного майданчика (футбол-баскетбол-

волейбол) за рахунок громадського бюджету (проект розроблений, поданий і 

зареєстрований в міській раді міста), планується встановлення 

відеоспостереження в приміщенні і на території закладу (до 25 000 грн.) 

(розробляється технічна документація). Проводяться корекційні роботи УКБ по 

проекту капітального ремонту системи теплопостачання, електропостачання 

санвузлів та заміни старих систем водопостачання і каналізації.  

Були виділені кошти на підписку періодичної преси (предметні журнали, 

інформаційні збірники, газети, тощо (12 000 грн.). 

Силами адміністрації, педагогів, робітників школи, батьків та учнів 

приміщення і територія закладу підтримується на належному санітарно-

гігієнічному рівні. До початку 2019-2020 навчального року в приміщенні школи 

буде проведено черговий косметичний ремонт усіх навчальних кабінетів, 

майстерень, спортзалу та коридорів. 

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 покоління 
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зростало розвинутими духовно, досконало фізичними, правово, морально та 

екологічно культурними, активними лідерами в суспільстві, толерантними, 

справжніми патріотами України, тобто майбутньою елітою нашої держави. 


