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«Дуже важливо, щоб кожна дитина повірила у власні сили,  

раділа кожному шкільному дню, кожній зустрічі з педагогом,  

кожному дзвінку на урок. Принципово важливо, щоб шкільне життя  

стало для кожного учня сенсом його власного життя» 

 Шалва Амонашвілі 

 

 Сучасний етап розвитку системи освіти України характеризується пошуком 

шляхів приведення її змісту у відповідність з особистісними запитами учнів, 

вимогами суспільства та світовими стандартами. Основний акцент робиться на 

компетентнісному змісті освіти, що передбачає створення нового освітнього 

середовища, трансформацію педагогічного мислення освітянської спільноти. 

Організація освітньої діяльності у 1-11-х класах в Рівненській 

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 у 2019/2020 навчальному році 

здійснювалася відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про 

стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 

роки», Концепції Нової української школи (схвалена розпорядженням Кабінету 

Міністрів України     від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року»), Державного стандарту 

початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 87 

від 21.02.2018 (у 1-2 класах),  наказу МОН України № 813 від 26.07.2018 «Про 

затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної 

середньої освіти II ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, наказу 

МОН України № 814 від 26.07.2018  (із змінами згідно наказу №917 від 

16.08.2018) «Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти 

спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами», наказу МОН України № 815 від 26.07.2018 «Про внесення змін до 

наказу Міністерства освіти і науки України від 12.06.2018 №627», наказу МОН 

України № 816 від 26.07.2018 «Про затвердження типової освітньої програми 

початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 

класів з інтелектуальними порушеннями», наказу МОН України № 693 від 

25.06.2018 «Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів 

загальної середньої освіти І ступеня для дітей з особливими освітніми 

потребами», наказу МОН України № 627  від 12.06.2018 «Про затвердження 

типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ 

ступеня для дітей з особливими освітніми потребами», наказу МОН України № 

609 від 08.06.2018 «Про затвердження Примірного положення про команду 

психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в 



закладі загальної середньої та дошкільної освіти», наказу МОН України  від 

21.03.2018 № 268 «Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 

1-2-х класів закладів загальної середньої освіти», наказу МОН України  від 

20.04.2018 № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів 

загальної середньої освіти І ступеня», наказу МОН України від 20.04.2018 № 405 

«Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої 

освіти ІІ ступеня», наказу МОН України від 20.04.2018  № 408 «Про затвердження 

типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня», 

наказу МОН України від 27.12.2018 року №1461 «Про затвердження типових 

освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти», в умовах 

карантину, відповідно наказу МОН України  16.03.2020 №460 «Про організаційні 

заходи для запобігання поширенню короновірусу COVID 19», з врахуванням 

листів МОН України 23.03.2020 №1/9-173 «Щодо організації освітнього процесу в 

закладах загальної середньої освіти під час карантину» та від 16.04.2020 № №1/9-

213 «Щодо підсумкового оцінювання та організованого завершення 2019-2020 

навчального року».  

У 2019-2020 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу 

над реалізацією стратегічних завдань, визначених програмою розвитку закладу, 

проблемною темою «Формування громадянознавчих чеснот засобами 

громадянської освіти з метою соціалізації особистості».  

Педагоги закладу спрямували свої зусилля на формування основних 

ключових компетентностей – уміння вчитися, спілкуватися державною та 

іноземними мовами, розвивати інформаційно-комунікаційну, математичну, 

громадянську, соціальну, загально-культурну, здоров’язбережувальну. 

На початок 2019-2020 н.р. в школі функціонувало 23 класи, що на 1 більше 

ніж в попередньому навчальному році. До навчання 02.09.2019 р. приступило 629 

учнів. З них в 1-4 класах – 10 класів (282 учні), в 5-9 класах – 11 класів (297 

учнів), 10-11 класах – 2 класи (50 учнів). Працювало 2 ГПД (1-2 класи). За 

індивідуальною формою навчалися 2 учні 1-4 класів та 2 учні 5-9 класів. За 

програмою НУШ – 93 учні (1-Б, 1-В, 2-Б, 2-В), за науково-педагогічним проєктом 

«Інтелект України» – 175 учнів (1-А, 2-А, 3-А, 4-А, 5-А, 6-А). 

У цьому навчальному році, згідно зі ст. 3, Закону України «Про освіту», та у 

зв’язку зі зверненням батьків здобувачів освіти, запрацювали інклюзивні класи (1-

В клас, вчитель Шершун А.В., асистент вчителя Тищук Н.О. та 7-А клас, класний 

керівник Стасюк С.А., асистент вчителя Дацюк О.С.). Командою педагогів 

(логопед, практичний психолог, вчителі- предметники) у співпраці з батьками 

складено індивідуальні навчальні плани та індивідуальні навчальні програми для 

учня 1-В класу та учениці 7-А класу. 

Учні 10, 11 класів навчалися за філологічним профілем (українська мова та 



література). 

Основні зусилля адміністрації закладу спрямовані на практичне втілення 

сучасних педагогічних технологій, створення морально-психологічного клімату, 

який сприяв би пошуку кращих педагогічних інновацій, узагальненню 

напрацювань колективу, його методичних об’єднань. 

У 2019-2020 н. р. у закладі забезпечувались: 

 компетентнісно зорієнтований підхід до організації освітнього 

процесу; 

 підтримка та педагогічний супровід здобувачів освіти з особливими 

здібностями; 

 створення для кожної дитини ресурсу її особистісного розвитку; 

 робота з обдарованими, розвиток їх індивідуальної освітньої 

траєкторії; 

 профільне навчання у старшій школі; 

 національно-патріотичне виховання учнівської молоді: 

- організація учнівського самоврядування; 

- тісна співпраця з батьківською громадою, громадою 

мікрорайону, міста; 

- створення комфортних психолого-педагогічних умов; 

 забезпечення безпечних, комфортних умов освітнього середовища. 

Освітню діяльність в закладі здійснювали 54 педагоги, з них 4 працювали за 

сумісництвом (Бондарина І.В., Ковбаснюк А.М., Новак Ю.П., Тригубець Л.Р.). 

Всього в закладі: 33 педагоги  «спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії» 

(61%), 4 «спеціалісти І кваліфікаційної категорії» (8%), 5 «спеціалістів ІІ 

кваліфікаційної категорії» (9%), 12 «спеціалістів» (22%).  

Мають педагогічні звання: «вчитель-методист» – 7 осіб (13%), «старший 

вчитель» - 17 осіб (31%), нагороджено знаком «Відмінник освіти України» - 3 

особи (6%). 

За моніторинговими дослідженнями рівня навченості здобувачів освіти за 

2019-2020 н. р. із 617 учнів високий рівень знань з предметів показав 61 учень 

(10%), високий та достатній – 247 учнів (40%). Похвальним листом за високі 

досягнення у навчанні нагороджено 43 учні 3-8, 10 класів. Екстерном закінчили: 4 

клас – 1 учень, 9 клас – 1 учень, 10 клас – 2 учні. 51 учень закінчили 9 клас, троє з 

них (Левчук Б., Печоріна А., Михалевич О.) отримали свідоцтва з відзнакою. 11 

клас закінчили 20 учнів закладу освіти. 

У 2019-2020 н. р. заклад продовжив працювати за новим Державним 

стандартом початкової школи та Концепцією «Нова українська школа». 

Відповідно було створено умови для організації навчання першокласників та 

другокласників, а саме: 



 створено мобільні робочі місця, які легко трансформуються для 

групової роботи; 

 змінено дизайн освітнього простору школи з метою розвитку дітей та 

мотивації їх до навчання; 

 оновлено навчальне обладнання, забезпечено першокласників новими 

меблями; 

 придбано мультимедійні засоби навчання, підключено класи до 

Інтернету; 

 виготовлено стенди, закуплено настільні ігри та інвентар для 

рухливих ігор, виготовлено стенди для постійно діючої виставки 

творчих дитячих робіт; 

 створено куточки живої природи, осередки відпочинку та для гри; 

 створено дитячі класні бібліотеки; 

 всі учителі початкової школи у 2019-2020 н. р. пройшли курси на 

EdEra. 

 

Досягнення здобувачів освіти з навчальних предметів за 2019-2020 н. р. 

 
Предмети Середній 

бал 

Українська мова  7,5 

Українська література 7,7 

Профільний предмет спеціальний курс з української мови 7,0 

Перша іноземна мова 8,0 

Друга іноземна мова 6,6 

Зарубіжна література 6,8 

Історія України 7,3 

Історія: Україна і світ  (експериментальний інтегрований курс) 6,5 

Громадянська освіта 7,7 

Всесвітня історія 7,4 

Основи правознавства  8,3 

Музичне мистецтво  

Образотворче мистецтво 7,9 

Художня культура 8,5 

Мистецтво  

Математика 5-6 класи 7,7 

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 10-11 класи 6,2 

Алгебра 6,5 

Геометрія 6,2 

Еврика  

Економіка 7,0 

Природознавство 7,4 

Людина і світ  

Я у світі  

Природознавство Моя планета Земля   8,4 

Природознавство. Твої фізичні відкриття 7,8 



Біологія 7,1 

Географія 7,5 

Фізика 5,9 

Астрономія 7,9 

Хімія 6,0 

Трудове навчання 8,8 

Інформатика 8,7 

Основи здоров’я 10,0 

Фізична культура 9,6 

Захист України 10,8 

Навчаємося разом  

 

У 2019-2020 н р. пройшли атестацію 5 педагогів. Підвищила свою 

кваліфікаційну категорію вчитель англійської мови Тимощук О.Ю. (встановлено 

кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії»), підтвердила свою 

кваліфікаційну категорію вчитель фізики Леськів І.П. («спеціаліст вищої 

категорії»), підтвердили свою кваліфікаційну категорію і звання вчителі 

початкових класів Клекотко А.А., Мар’єва О.М. («спеціаліст вищої категорії», 

«старший вчитель»), підтвердила свою кваліфікаційну категорію вчитель 

української мови та літератури Клей О.С. («спеціаліст І категорії»). Сертифікацію, 

як вчитель початкових класів пройшла Мар’єва О.М. Вчитель початкових класів 

Татусь Н.Л. взяла участь у конкурсі «Учитель року 2020». 

У 2019-2020 н. р. курсову підготовку в РОІППО в об’ємі 150 год. пройшли 

12 педагогів, з 1 січня 2020 р. по 10 липня 2020 р. в об’ємі 30 год. – 

31 педагог.  

Адміністрація закладу, методична рада працюють над формуванням нового 

педагогічного мислення педагогів, над розумінням переосмислення самоцінності 

знань, формування компетентностей, методики проведення уроку, розуміння 

вчителями зростання ролі вміння здобувачів освіти здобувати інформацію з 

різних джерел, переробляти й застосовувати її для індивідуального розвитку і 

самовдосконалення. Тому, на уроках більше стало помітним зменшення подання 

готової інформації, зміна співвідношення між структурними елементами змісту 

уроку на користь засвоєння дітьми способів пізнання, набуття особистого досвіду 

творчої діяльності, практичного застосування знань. 

У закладі створено сприятливі умови для підвищення професійного рівня 

педагогів та формування педагогічного колективу, який може вирішувати 

проблеми сучасної школи. Високий професійний рівень педколективу та постійне 

стимулювання до підвищення кваліфікації вчителів є результатом ефективної 

методичної роботи у закладі, яка побудована на діагностичній основі і має 

глибокий зміст та дієвий характер. 

Методична робота з учителями у 2019-2020 н.р. була спрямована на 

виконання основних положень Закону України «Про освіту», Положення про 



загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Концепції «Нова українська школа» та інших 

нормативних документів. 

Плануванню, організації та проведенню роботи передували діагностика 

знань, вмінь вчителів та аналіз проведеної ними роботи (досягнення і недоліки) за 

попередні роки. Дослідження показало, що вчителі творчо працюють над 

проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні технології, інтерактивні 

методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і виховання, діяльнісний 

підхід. Покращилася співпраця з вищими навчальними закладами, зокрема з 

університетом «Україна», РДГУ, МЕГУ, НУВГП. У 2020-2021 н. р. заклад 

продовжить роботу над реалізацією стратегії розвитку, співпрацею з 

видавництвом Pearson  та  MM publication, співпрацею з викладачами РДГУ та 

вчителями школи у проєкті Британської ради «Шкільний вчитель нового 

покоління», участю у освітніх проєктах та конкурсах «На Урок», «Всеосвіта». 

В розпорядженні вчителів школи навчальні кабінети, обладнані сучасною 

технікою та необхідним матеріальним забезпеченням для створення освітнього 

середовища та організації й здійснення освітнього процесу за стандартами НУШ. 

Функціонує локальна мережа, проведений Інтернет до всіх кабінетів. Технічні 

засоби широко використовуються педагогами при організації освітнього процесу.  

Кожен учитель має певні напрацювання з проблемних питань: розробки 

уроків, виховних заходів, дидактичний, наочний матеріал, проєкти, тести, збірки 

завдань, методичні рекомендації, презентації. Учителі беруть активну участь у 

педрадах, засіданнях методичних об'єднань, педагогічних читаннях, міських 

семінарах, тренінгах, засіданнях творчих груп, а також систематично 

обмінюються інформацією та досвідом з колегами. Вчитель англійської мови 

Крижанська І.В. – в лютому 2020 p. для підвищення свого фахового рівня 

пройшла навчання у Великобританії за програмою «Erasmus +Teacher Training 

course «Effective Communicative and Practical Teaching Skills with Introduction to 

Scottish Culture»», «Erasmus + Enhanced  English Skills course». 

Педагоги школи ведуть постійну роботу з диференціації та індивідуалізації 

навчання на уроках, вдало впроваджують у роботу інтерактивні методи, які 

спонукають здобувачів освіти до розвитку пізнавальних та творчих здібностей, 

критичного мислення. Використовують різні види діяльності, що відповідають 

рівню розвитку дітей і спрямовані на активне навчання, спонукають дітей 

мислити, експериментувати, досліджувати, стимулюють розвиток мовних 

навичок, спрямовують діяльність та фізичний розвиток, надають можливості для 

розвитку соціальних навичок. Залучають дітей до участі в конкурсах,    

олімпіадах, роботі в МАН.      

Учні закладу – учасники міжнародних  конкурсів «Кенгуру», «Колосок», 



«Левеня», що дає можливість активізувати їх інтерес до самостійного здобуття 

знань. 77 школярів 2-6 класів брали участь у І і ІІ етапах математичного конкурсу 

«Кенгуру». За результатами І етапу 2 учні отримали відмінний результат, 48 учнів 

– добрий, інші – відмічені сертифікатами учасника. 

У ЗОШ № 3 добре налагоджена система роботи з обдарованими учнями. 

Метою цієї системи є створення сприятливих умов для розвитку інтелектуального 

і творчого потенціалу талановитих дітей та підлітків, стимулювання творчого 

самовдосконалення учнів, залучення обдарованої молоді до науково-

дослідницької діяльності, підвищення статусу обдарованих дітей та їх 

наставників. Педагогічний колектив школи упродовж навчального року 

здійснював роботу для забезпечення результативності освітнього процесу, 

оволодіння учнями базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, які 

були спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та 

створення умов для самореалізації особистості у сучасному суспільстві. Це 

питання постійно було під контролем адміністрації закладу, розглядалося на 

нарадах при директорові, оперативно-методичних нарадах учителів, засіданнях 

шкільних методичних об’єднань.  

Учителі-предметники, класні керівники визначали найбільш здібних учнів з 

різних сфер діяльності, створювали банк даних таких учнів. Ці учні були членами 

предметних та творчих гуртків, спортивних секцій, систематично брали участь у 

проведенні позакласних заходів, були постійними учасники предметних олімпіад 

різних рівнів, конкурсів, турнірів, змагань тощо. 

 

Підсумки участі здобувачів освіти у міських предметних олімпіадах, конкурсах 

Місце ПІП Клас Предмет / номінація Вчитель 

Всеукраїнські олімпіади 2019-2020 н.р. (ІІ етап) 

ІІІ місце Кидун Ольга Ігорівна 9 Українська мова та 

література 

Галич Н.В. 

ІІІ місце Бель Арсеній Сергійович 6 Математика Мартинчук О.Є. 

ІІІ місце Шекель Антон Юрійович 6 Математика Мартинчук О.Є. 

ІІІ місце Левчук Борис Сергійович 9 Хімія Туманова Т. О. 

ІІ місце Єфімчук Анна Олегівна 8 Історія Борецька М.В. 

ІІІ місце Павлюк Анастасія Юріївна 10 Обслуговуюча праця Якута Л.В. 

ІІІ місце Ящук Ілля Анатолійович 9 Трудове навчання  Гуменюк С.С. 

Міський конкурс есе з теми «Пізнаємо Європу – змінюємо Україну» 

ІІІ місце Левчук Борис Сергійович 9 - Лаворік Т.А. 

Конкурс презентацій з теми «Європа в об`єктиві» 

ІІ місце Клей Олександра 

Олександрівна 

8 - Синиця М.Ю. 



Мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка 

ІІ місце Печоріна Ольга Василівна 5 - Новосяд Н.В. 

Міжнародний  конкурс з української мови імені П. Яцика 

ІІІ місце Стець Анастасія Максимівна 4 - Федорчук Л.І. 

Лауреат Печоріна Ольга Василівна 5 - Новосяд Н.В. 

Міські змагання учнів молодшого віку з початкового технічного моделювання 

ІІІ місце Козачанська Анастасія 

Василівна 

4 Виготовлення та 

оздоблення моделі 

автомобіля за даною 

розгорткою 

Синиця І.С. 

ІІ (міський) етап обласного конкурсу дитячого малюнка на тему «Україна без корупції» 

ІІІ місце Захарець Аліна Анатоліївна 10 Образотворче мистецтво Романчук І.С. 

Всеукраїнський конкурс учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої» 

ІІІ місце Печоріна Анастасія 

Василівна 

9 Історія України і 

державотворення 

Сотнічук Л.І. 

Міський етап конкурсу читців-декламаторів та юних поетів  

«Живи, Кобзарю, в пам'яті людській» 

ІІІ місце Козачанська Анастасія 

Василівна 

4 Юні поети Синиця І.С. 

І місце Лотоцький Юрій  

Віталійович 

11 Читці-декламатори Кірчук Т.М. 

 

Для підвищення продуктивності праці, з метою здійснення методичного 

супроводу педагогів було укладено план методичної роботи. В закладі 

функціонували методичні об’єднання,здійснювалося наставництво, проводилися 

семінари, тренінги, педагогічні ради відповідно до плану роботи.  

На оперативних і методичних нарадах розглядалися нормативно-правові 

документи  щодо організації освітнього процесу в закладі освіти, актуальні 

проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно 

проведення навчальних, позакласних занять, здійснювався аналіз та обговорення 

відвіданих уроків, звітів про самоосвіту, педагогічний досвід колег; 

обговорювалися творчі звіти вчителів, що атестуються; вивчався педагогічний 

досвід колег; проводилися методичні консультування, диспути, тренінги, 

анкетування; презентувалися педагогічні напрацювання; здійснювався огляд 

новин педагогічної літератури, книг, періодичних видань, інтернет-ресурсів.  

Вчителі школи багато працювали самостійно, опрацьовуючи  літературу 

щодо розкриття теоретико-методологічних засад реалізації стратегічних 

державних завдань реформування змісту середньої школи; здійснюючи 

підготовку доповідей, співдоповідей, виступів, презентацій для проведення 



методичних об’єднань, методичних оперативок, взаємовідвідування уроків; 

готували завдання для проведення шкільних та міських конкурсів, проведення 

річного оцінювання та ДПА екстернів, які навчалися в 4, 9, 10 кл.; вивчали й 

впроваджували в практику досягнення психолого-педагогічної науки, 

перспективного педагогічного досвіду; здійснювали підготовку до проведення 

презентаційних уроків, майстер-класів; підготовку матеріалів для 

індивідуального та групового консультування  молодих колег.  

Значну увагу педагоги приділяли інтерактивним технологіям навчання для 

формування компетентностей як інтегрованого результату  навчальної діяльності. 

Традиційно вчителем,що працює в першому класі за науково-педагогічним 

проєктом «Інтелект України» (Клекотко А.А.) було проведено ряд майстер-класів 

для батьків: 

 навчання в «Інтелект України» - 28.08.2019 р.; 

 українська мова -   16.10.2019 р.; 

 математика -  17.10.2019 р.;                                                     

 Навчаємось разом - 18.10.2019 р. 

Методичною радою закладу та методичним об’єднанням вчителів 

початкових класів (керівник Мар’єва О.М.) було організовано та проведено 

педагогічний коучинг для вчителів міста «На шляху до педагогіки партнерства. 

Апгрейд інструментарію сучасного класного керівника початкових класів». З цією 

метою ними було розроблено та презентовано Кейс з матеріалами для проведення 

сучасних батьківських зборів. У його виготовленні брали участь всі вчителі 

початкових класів закладу. 

На базі нашої школи було проведено два міських семінари для класних 

керівників 5-х класів, де вчителі нашої школи ділилися своїм досвідом роботи  

(Тимощук О.Ю., Романовська О.В., Крижанська І.В.). Засідання методичних 

об’єднань проводилися нестандартно, у формі методичного коучингу, 

інструктивно-методологічного діалогу, проблемного столу, методичного 

фестивалю, онлайн-засідання (Zoom). Педагоги школи брали активну участь у 

різноманітних міських заходах. 

Вчителі іноземних мов (англійської) використовують аутентичні 

підручники британських видавництв «Express publishing, MM publication», які при 

організації освітнього процесу дають змогу моделювати навчальний процес, 

диференційовано враховувати рівень складності завдань, види діяльності. 

Впродовж 3 років поспіль учителі англійської мови Лаворік Т.А.,           

Бабіна О.Д., Тимощук О.Ю., Крижанська І.В., Юхименко І.О. беруть участь в 

українсько-британському проєкті «Учитель нового покоління», який  сприяє 

співпраці РДГУ із нашим закладом освіти та дає можливість студентам  отримати 

педагогічний досвід роботи вчителем. 



Стаття  вчителя англійської мови, «вчителя-методиста», керівника 

методичного об’єднання Лаворік Т.А. «Громадянська освіта – крок до 

демократичного суспільства» , з якою вона мала виступати на 5 Міжнародній 

конференції «Сучасні проблеми германської та романської мов», надрукована у 

«Віснику РДГУ», є публікації вчителів на Bookserver КУ «Методичний кабінет» 

та «Освітньому навігаторі».  

У 2019-2020 н. р. вчителі школи взяли участь у фахових конкурсах (6 робіт). 

Тимощук О.Ю., Ковальчук В.В., Стасюк С.А. зайняли 3 місце у міському ярмарку 

педагогічної творчості, номінація «Іноземна мова», Волчецька С.В. є лауреатом в 

номінації «Виховна робота». 

 Вчителі Ковальчук В.В. та Стасюк С.А. взяли участь у 9 Всеукраїнському 

конкурсі з німецької мови «Орлятко» (сертифікат) та отримали сертифікат 

базового рівня за створення власних тестів на платформі «На урок». 

З березня по травень 2020 року у навчальному закладі було забезпечено 

організацію освітньої діяльності з використанням технологій дистанційного 

навчання здобувачів освіти всіх класів, яка вимагала використання певного 

системотехнічного забезпечення, нових форм і методів роботи вчителями для 

засвоєння знань учнями. 

Для забезпечення дистанційного навчання вчителі використовували 

різноманітні веб-ресурси, обираючи інструментами спілкування з учнями: сайт 

школи, інетрнет-платформу Google, електронну пошту, відеконференції, 

спілкування в чатах (Viber, Telegram, WhatsApp), соціальну спільноту Facebook, 

тематичний контент Youtube, організовували групове веб-консультування на 

сервісах Google Hangouts, Discord. Серед веб-технологій і програмних засобів 

використовували також Zoom, DropBox, Google meet.  

Звичайно, організація дистанційного навчання під час карантину показала 

низку труднощів і проблем, які постали перед учасниками освітнього процесу в 

закладі, а саме: оцінювання здобувачів освіти; активнішого проведення вчителями 

онлайн-занять з дітьми; кількості часу, який діти витрачають на підготовку 

завдань вдома; забезпечення індивідуальної роботи учнів в процесі навчання на 

карантині і формування у них навичок вчитися самостійно. 

Виховна робота у закладі забезпечувала відповідність змісту виховання 

соціальним вимогам та актуальним завданням виховання. Позакласна діяльність 

школи у 2019-2020 н. р. спрямовувалася на формування життєвої і соціальної 

компетентності школярів, їх громадянське виховання, на реалізацію Програми 

національного виховання молоді Рівненщини на 2008-2020 р.р., Концепції 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Стратегії національно-

патріотичного виховання. 



Адміністрація закладу приділяла увагу аналізу між проведеною роботою та 

зміною у рівні вихованості здобувачів освіти, формуванню ціннісних ставлень і 

орієнтацій особистості. Цьому сприяли анкетування батьків, класних керівників, 

моніторинг рівня вихованості дітей, аналіз учнівських творів на морально-етичні, 

правові теми, аналіз участі у гуртковій роботі та зайнятості у позаурочний час, 

ведення карток психологічно-педагогічних спостережень. Результати 

узагальнювалися і обговорювалися на педрадах, батьківських зборах, нарадах при 

директору. 

Удосконалення професійної компетентності з питань виховання, збагачення 

знань педагогів з теорії методики національного виховання, комунікативна 

культура вчителів, їх обізнаність з рівнем вихованості дітей забезпечувалася 

шляхом самоосвіти, семінарів класних керівників. Формування національної 

свідомості школярів здійснювалося у процесі вивчення основ наук, проведення 

позаурочних виховних заходів, роботи з батьками. 

У закладі створено належні умови для підтримки та особистісного 

зростання кожного вихованця. Активно працювала шкільна учнівська рада. 

Школярі були ініціаторами та учасниками загальношкільних акцій, конкурсів та 

свят. Серед них: Свято першого дзвоника, заходи до історичних і пам’ятних дат, 

тематичні флешмоби, фізкультурно-оздоровчі заходи, конкурс військово-

патріотичної пісні та строю «Червона калина», зустрічі з учасниками ООС, 

екскурсії до краєзнавчого музею та бібліотек міста, зустрічі з письменниками та 

поетами рідного краю, зустріч з працівниками відділу ювенальної превенції міста 

та онлайн-заходи (Свято вишиванки, Свято останнього дзвоника). Упродовж року 

школярі були активними учасниками акцій милосердя та благодійних ярмарків. 

Зібрані кошти, канцтовари було передано дітям-сиротам, дітям з 

малозабезпечених сімей та хворим дітям.  

Класними керівниками 5-8-х класів організовувались екскурсійні поїздки до 

історико-культурних центрів України – Луцька, Львова, Острога, замків 

Львівщини.  

Виховні заходи, проведені упродовж навчального року були спрямовані на 

формування патріотичних почуттів школярів, виховання національної свідомості, 

любові до рідного народу, його історії та культури.  

З метою організації змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей дітей  

та створення умов для їх самореалізації, у закладі працювали студія 

образотворчого мистецтва, клуб старшокласників «Точка зору» , гуртки «Юні 

екологи» «Художній дизайн», «Естрадний спів», «Умій врятувати життя», «Юний 

захисник вітчизни», «Хореографія», у вихідні дні – дозвіллєвий центр, до роботи 

якого залучалися  діти, вчителі і батьки.  



Одним із першочергових завдань педагогічного колективу школи є 

збереження життя і здоров'я здобувачів освіти під час освітнього процесу. Робота 

з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики 

травматизму дітей у побуті та під час освітнього процесу визначається в 

діяльності педагогічного колективу як одна із пріоритетних і проводиться 

відповідно до Законів України «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», 

Державних санітарних правил і норм улаштування загальноосвітніх навчальних 

закладів та організації освітнього процесу, інших чисельних нормативних актів, 

які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи  перебуває під 

постійним контролем адміністрації школи.   

У 2019-2020 навчальному році класні керівники проводили тематичні бесіди 

з питань безпеки життєдіяльності. Систематично проводилася робота зі створення 

здорових та безпечних умов у освітньому процесі, профілактично-роз’яснювальна 

робота. «Тижні безпеки дитини» стали традиційними, а також участь у конкурсі 

малюнків «Охорона праці очима дітей». З метою активізації роботи з 

попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму у вересні було 

проведено «Тиждень безпеки дорожнього руху», у рамках якого була 

організована зустріч школярів із працівниками патрульної поліції. Спільно з 

фахівцями Рівнегазу були проведені бесіди про правила безпечної експлуатації 

газових приладів. Педагогами проводилася постійна робота з інструктування 

здобувачів освіти з безпеки життєдіяльності на уроках і в позаурочний час. 

Інструктажі облікувалися у відповідних журналах. Щоквартально здійснювався 

аналіз стану травматизму серед  школярів та працівників закладу. Протягом 

навчального року не було зареєстровано жодного випадку виробничого 

травматизму.   

Учасники освітнього процесу ознайомлені з планом заходів із запобігання 

булінгу та будь-яким іншим проявом насилля. Усі працівники закладу обізнані з 

правилами поведінки в разі нещасного випадку зі здобувачами освіти та 

працівниками.  

Психологічний та соціально-педагогічний супровід освітнього процесу 

закладу здійснюють практичний психолог Тищук Н.О., соціальний педагог  

Загладкіна А.С. У 2019-2020 навчальному році робота школи щодо соціального 

захисту дітей пільгових категорій проводилася відповідно до  річного плану 

роботи школи, плану виховної роботи, плану роботи практичного психолога та 

соціального педагога школи.  

Упродовж навчального року робота психологічної служби була спрямована 

на реалізацію основних напрямків Програми діяльності психологічної служби, 

покращення психологічного супроводу навчально-виховного процесу. Традицією 

є проведення дня відкритих дверей для батьків майбутніх першокласників, 



батьківські збори, підготовчі заняття для першокласників, все це сприяє кращій 

адаптації дітей у школі.  

Особливої уваги потребує забезпечення принципів наступності між дитячим 

садочком і школою, між початковою ланкою та основною школою, створення 

належних умов для наступної адаптації учнів 5-х класів. Особливу роль у цьому 

відіграє психологічна служба, психолого-педагогічне дослідження, психолого- 

педагогічний консиліум щодо роботи з п’ятикласниками. Колектив закладу 

значну увагу приділяв питанню організації охорони праці та безпеки 

життєдіяльності.  

Оздоровлення учнів влітку відбувається в пришкільному таборі відпочинку 

школярів «Веселкова країна» (2015 р. – 100 учнів, 2016 р. -100 учнів, 2017 р. – 140 

учнів, 2018 р. – 145 учнів, 2019 р. – 150 учнів). Начальник табору Клей О.С. 

Медичне обслуговування здобувачів освіти та працівників школи 

організовано відповідно до нормативно-правової бази. Щорічно діти 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 звільнених від занять 

фізичною культурою на навчальний рік. Сестра медична Вицуп Н.В. проводила 

санітарно-профілактичну роботу з усіма учасниками освітнього процесу. 

Харчування в закладі здійснює приватний підприємець Олійник О.В. 

Гарячим харчуванням заклад освіти може забезпечити усіх школярів. Пільгове 

харчування надавалося таким категоріям дітей: 

 Діти учасників АТО – 77 уч.; 

 Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування  – 11 уч.; 

 Діти з малозабезпечених сімей – 6 уч.; 

 ГПД – 14 уч.; 

 Діти осіб ЧАЕС – 1 уч.; 

 З інклюзивного класу – 2 уч. 

Важливе місце в системі роботи навчального закладу займає бібліотека. 

Школа укомплектована підручниками: 1-4 класи – 100 %, 5-9 класи – 100% (7 

класи – 50%), 10-11 класи – 100%. Бібліотекар Устинова М.С. проводить значну 

роботу зі збереження підручників та зміцнення книжкового фонду. 

Щорічно багато уваги приділяється створенню сприятливих та комфортних    

умов навчання і праці, розвитку матеріально-технічного забезпечення  освітнього 

процесу. За ініціативи членів піклувальної ради школи на чолі з Єфімовою Л.Ф. 

фінансуються певні напрями діяльності закладу: забезпечення санітарно-

гігієнічних умов, удосконалення матеріально-технічної бази, придбання  

необхідних матеріалів  для поточного ремонту навчальних кабінетів та загальних 

приміщень закладу, супровід  участі здобувачів освіти у конкурсах та змаганнях,  



нагородження  переможців олімпіад. Детально із звітами про використання 

благодійних батьківських, орендних, бюджетних коштів можна ознайомитись на 

сайті школи у розділі «Інформаційна прозорість закладу». У школі створено 

умови для всебічного розвитку особистості школяра. Ми спираємося на батьків 

учнів як на головних наших помічників, прислухаємося до думки громадськості – 

активних учасників освітнього процесу. Дирекція, педагогічний колектив 

докладатиме всіх зусиль, щоб наш навчальний заклад був для дітей – школою 

радості, для батьків – спокою та надії, а для вчителів – місцем творчості. Кожна 

дитина неповторна, наділена від природи унікальними здібностями, талантами й 

можливостями. Місія Нової української школи – допомогти розкрити та 

розвинути здібності, таланти і можливості кожної дитини на основі партнерства 

між учителями, здобувачами освіти і батьками. 

З позиції компетентнісно зорієнтованого підходу основним результатом 

нашої освітньої діяльності є набуття здобувачем освіти таких ключових життєвих 

компетентностей: 

- вільне володіння державною мовою; 

- здатність спілкування державною та іноземними мовами; 

- математична компетентність; 

- компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій; 

- інноваційність; 

- екологічна компетентність; 

- уміння вчитися впродовж життя; 

- інформаційно-комунікаційна компетентність; 

- соціальна і громадянська компетентності; 

- підприємливість та фінансова грамотність; 

- культурна компетентність. 

Школа – це простір, де дитина не готується до життя, а повноцінно живе, 

тому педагогічний колектив Рівненської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 працюватиме над 

створенням освітнього розвивального середовища, в якому дитина проявить свої 

здібності та максимально розвине творчій потенціал, адже за якісною освітою 

стоїть доля кожної дитини, сім’ї і держави в цілому. 

 


