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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 

 

Освіта була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, 

основою для розвитку особистості, суспільства та держави. Сьогодні вона зазнає 

суттєвих змін – змінюються пріоритети, структура, і зміст освіти, пов’язані із 

запровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації 

освітнього процесу. Як зазначається в «Законі про Освіту», метою освіти є 

«всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання громадян, 

які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на 

користь іншим людям та суспільству, збагачення на основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського вибору». Вторгнення Росії в Україну поставило перед 

нами нові виклики, які ми намагалися подолати.  

Головним завданням нашого закладу освіти у 2021-2022 навчальному році 

було створення комфортних та безпечних умов для учасників освітнього процесу 

та забезпечення якісної освіти для учнів. Досягнення цієї мети забезпечувалося 

шляхом формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній 

молодій людині для успішної життєдіяльності. 

Системне реформування освіти в Україні спонукало внести зміни в 

діяльність нашого закладу, зокрема змотивувало колектив на модернізацію 

освітньої, методичної та управлінської діяльності, оновлення освітнього простору, 

перегляд концептуальних засад діяльності. На вимогу часу, у 2022 році, була 

розроблена нова Стратегія розвитку закладу, до створення якої активно 

долучилися представники педагогічного, учнівського, батьківського колективів, і 

яка окреслила концептуальні засади та перспективне планування діяльності 

закладу на 2022-2026 р.р. (затверджена педагогічною радою протокол №2 від 

11.01.2022 р.) 

Аналіз роботи закладу за 2021-2022 н.р. здійснено відповідно до вимог 

Державної служби якості освіти та на основі Положення про внутрішню систему 

забезпечення якості освіти та врахування Стратегії розвитку. 
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ОРГАНІЗВЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДПОВІДНО ДО 

СУЧАСНИХ ВИМОГ 

Створення умов для забезпечення права особистості на освіту 

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

загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів №3 у 2021/2022 навчальному році 

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

середню освіту», Указу Президента України від 18.05.2019 № 285/2019 «Про 

стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2020-2025 

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 № 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», та відповідно до Указу Президента України від 

24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». 

У 2021-2022 н. р. заклад продовжив реалізувати Державний стандарт 

початкової школи та Концепцією «Нова українська школа». Відповідно було 

створено умови для організації навчання здобувачів освіти 1-4 класів, зокрема: 

 створено мобільні робочі місця, які легко трансформуються для групової 

роботи; 

 змінено дизайн освітнього простору школи з метою розвитку дітей та мотивації 



4 

 

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 які здійснювали реалізацію Державного стандарту початкової 

загальної середньої освіти і Концепції «Нова українська школа» пройшли курси 

на EdEra, «На Урок». 

Згідно з Конституцією України (ст.51), Законом України  «Про освіту», 

Порядком ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, 

затвердженого постановою Кабміну України від 13 вересня 2017р. № 684, 

керівництво  закладу освіти вживає заходи щодо реалізації права дітей шкільного 

віку, які проживають на закріпленій території обслуговування, на здобуття  повної 

загальної середньої освіти. Зокрема:  

•  здійснює постійний контроль за відвідуванням школи, з’ясовує причини 

відсутності на уроках, підтримує тісний зв’язок з батьками, службою  у справах 

неповнолітніх та дітей і кримінальною поліцією у справах неповнолітніх;  

•  організовує роботу з надання допомоги в засвоєнні навчального матеріалу 

учням, які тривалий час не відвідували школу;  

•  у межах своєї компетенції веде роз’яснювальну роботу серед населення 

щодо обов’язковості здобуття дітьми й підлітками повної загальної середньої 

освіти.   

Прийом дітей до закладу освіти здійснюється відповідно до  частини другої 

ст. 9 Закону України «Про повну загальну середню освіту», наказу МОН України 

від 16.04.2018р.  №367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти»  та  на підставі заяв батьків.  01.06.2022 року 

видано наказ № 35-осн. «Про зарахування учнів до 1-х класів 2022-2023 н.р.». 

Списки зарахованих учнів висвітлено на сайті школи.   

Станом на 05.09.2021 року в закладі навчалось 623 учні, що на 34 більше, ніж 

у 2020-2021 н.р. Укомплектовано 23 класів, середня наповнюваність – 27 учнів. 

Класів з наповнюваністю більше 27 учнів -12, інклюзивник класи – 4, дівчат – 

305, хлопців – 318. Педагогічним патронажем охоплено 7 учнів школи, в 

інклюзивних класах навчається 7 учнів.        
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Шкільна  мережа у 2021-2022 н.р. була такою: 

 школа І ступеня – 10 класів (258 учнів);   

 школа ІІ ступеня –  11 класів (318 учні);   

 школа ІІІ ступеня – 2 класи (48 учнів). 
 

Мережа Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 

Рівненської міської ради на кінець 2021-22 н. р.                                 

№ п/п Назва 

класів 

Кількість 

класів 

Кількість 

учнів 

Примітка 

 1-А 1 23 Інтелект України 

 1-Б 1 29 Клас з інклюзивною формою навчання 

Всього  2 52  

 2-А 1 31 Інтелект України 

 2-Б 1 34 Клас з інклюзивною формою навчання 

Всього  2 65  

 3-А 1 23 Інтелект України 

 3-Б 1 30  

 3-В 1 17 Клас з інклюзивною формою навчання 

Всього  3 70  

 4-А 1 28 Інтелект України 

 4-Б 1 26  

 4-В 1 21 Клас з інклюзивною формою навчання 

Всього  3 74  

Всього по 1-4 кл. 10 261  

 5-А 1 31 Інтелект України 

 5-Б 1 33  

Всього  2 64  

 6-А 1 32 Інтелект України 

 6-Б 1 34  

Всього  2 66  

 7-А 1 30 Інтелект України 

 7-Б 1 36  

Всього  2 66  

 8-А 1 23 Інтелект України 

 8-Б 1 28  

 8-В 1 18  

Всього  3 69  

 9-А 1 26 Інтелект України 

 9-Б 1 27  

Всього  2 53  

Всього по 5-9 кл. 11 318  

 10-А 1 23  

Всього  1 23  

 11-А 1 23  

Всього  1 23  

Всього по 10-11 кл. 2 46  

ВСЬОГО 23 625  
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У зв’язку зі зверненням батьків здобувачів освіти, у 2021-2022 навчальному 

році, згідно зі ст. 3, Закону України «Про освіту», функціонували такі інклюзивні 

класи:  

- 1-Б клас, класний керівник Білотіл В.Р., асистент вчителя  Барчук М.П.,  

- 2-Б клас, класний керівник Синиця І.С., асистент вчителя Соломко І.М.,  

- 3-В клас, класний керівник Дзядзіна А.В. (Велешко Р.О.), асистент вчителя 

Гергелюк О.О.,  

- 4-В клас, класний керівник Уніч В.В., асистент вчителя Ковальчук В.В.  

Повна назва 

закладу 

загальної 

середньої 

освіти 

клас  

(1-11), в 

якому 

навчаються 

учні в 

інклюзивних 

класах 

кількість 

учнів з 

особливи

ми 

потребам

и в 

інклюзив

них 

класах 

в тому числі за нозологіями: Прізвище, ім’я, по 

батькові дитини 

з 

порушення

м опорно-

рухового 

апарату 

з тяжкими 

порушенн

ями 

мовлення 

із 

затримко

ю 

психічног

о розвитку 

Рівненська 

загальноос

вітня 

школа І-ІІІ 

ступенів  

№ 3 

Рівненської 

міської 

ради 

1-Б 1   1 Калитюк Кирило 

Сергійович 

2-Б 2  

 

 

1 

 1 1.Бондарчук 

Олександр 

Максимович 

2.Павловський  

Марк Валерійович 

3-В 2  1  

 

 

1 

1.Никитюк 

Тимофій Тарасович 

2.Крук Михайло 

Андрійович 

4-В 2   

 

 

1 

1 1.Романюк Віктор 

Миколайович 

2.Москалюк Дарина 

Олександрівна 

Всього 4 7 1 2 4  

 

Відповідно було створено команди психолого-педагогічного супроводу у 

кожному класі у складі вчителя-логопеда, практичного психолога, батьків, 

педагогів. Команди психолого-педагогічного супроводу уклали індивідуальні 

навчальні плани та індивідуальні навчальні програми для учнів інклюзивних 

класів, відповідно до рекомендацій та висновків ІРЦ.  

Команди провели 4 засідання протягом року на яких визначили рівні 

засвоєння програмового матеріалу, виконання індивідуальних навчальних 

програм та організацію корекційних занять.  

 



7 

 

Протягом 2021-2022 н.р., відповідно до поданих заяв та рекомендацій 

лікарів, ухвали педагогічної ради, здійснювався педагогічний патронаж для таких 

учнів: 

 

За період навчального року вибуло з перевідних класів 12 учнів, прибуло - 14 

учнів. Закінчили школу: 53 учні 9-х класів та 23 учні 11-А класу. 

Школа працює в режимі двозмінного навчання. У 2021-2022 н.р. у другу 

зміну навчалися учні 3-х та 4-х класів. 

 

Забезпечення належної якості освіти 

Забезпечення обов’язкової якісної повної загальної середньої освіти є одним 

із пріоритетних напрямків роботи закладу.  

Організація освітньої діяльності здійснювалася відповідно до Державного 

стандарту початкової освіти, Державного стандарту базової та повної загальної  

середньої освіти за освітньою програмою, розробленою на основі Типової  

Назва  

закладу 

загальної 

середньої 

освіти 

Кількі

сть 

дітей, 

для 

яких 

органі

зован

о пед. 

патро

наж 

клас 

(1-11), 

в 

якому 

навча

ються 

учні   

За програмами навчання  

 

 

 

Прізвище, ім'я 

по батькові 

дитини 

Дити

на з 

інвалі

дніст

ю 

(так/н

і) 

Типова 

освітня 

програм

а 

закладів 

загальн

ої 

середнь

ої 

освіти 

для 

дітей з 

інтеле

ктуаль

ними 

поруш

енням

и 

для дітей 

з 

інтелекту

альними 

порушен

нями 

помірног

о та 

тяжкого 

ступенів 

 

для 

дітей  

з 

поруш

енням

и зору 

(зі 

зниже

ним 

зором 

для 

дітей з 

тяжким

и 

поруше

ннями 

мовлен

ня 

 

Рівненська 

загальноос

вітня 

школа І-ІІІ 

ступенів 

№3 

Рівненсько

ї міської 

ради 

7 

2-Б + +    Бондарчук 

Олександр 

Максимович 

ні 

5-А +     Плоднік 

Олександр 

Віталійович 

так 

5-Б +    + Тарас Нзарій  

Богданович 

ні 

7-Б   +   Переходько 

Назар 

Олександрович 

Так 

7-Б  +  +  Охремчук  

Дмитро 

Сергійович 

Так 

10-А + +    Денисевич 

Олександр 

Олександрович 

Ні 

11-А +     Віртанен Веса 

Олександрович 

Ні 
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освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня (4 клас), Типової  

освітньої програми Нової Української Школи, розробленої авторським 

колективом під керівництвом Б.Шияна, та Типових освітніх програм закладів 

загальної середньої освіти ІІ і ІІІ ступенів, затверджених наказами МОН України 

від 20.04.2018 №№ 405, 408 (Навчальний план закладів загальної середньої освіти 

з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов).  

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани містили усі 

предмети інваріантної складової, передбачені обраними варіантами навчальних 

планів Типової освітньої програми.  

Варіативна складова навчального плану враховувала особливості організації 

освітнього процесу та індивідуальні освітні потреби учнів, рівень навчально-

методичного та кадрового забезпечення школи.  Варіативну складову навчальних 

планів було використано на такі курси: «Християнська етика в Українській 

культурі» (2-5 класи), «Стилістика української мови» (10-11 класи), індивідуальні 

заняття з математики, української мови, іноземних мов, зарубіжної літератури та 

історії.  

Відповідно до нормативів про поділ класів на групи при вивченні окремих 

предметів, мережі класів у 2021-2022 н.р. та з урахуванням потреб учнів був 

здійснений поділ  на групи  при вивченні окремих предметів (українська мова, 

іноземні мови, інформатика, трудове навчання (у 5-9 класах), «Захист України» (у 

10-11 класах).  

Структура освіти на кожному освітньому рівні й навчальні плани були 

побудовані на принципах постійно  зростаючої складності навчальної діяльності з 

предметів і самостійності учня у виборі власної траєкторії в освітньому процесі.  

На кожній сходинці забезпечувався Державний стандарт, здійснювалась 

теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою 

формування компетентностей,  максимального розвитку інтелекту, загальної 

культури, творчих можливостей, фізичного й морального здоров'я. Освітній 

процес у закладі освіти здійснювався  відповідно до методичних рекомендації 

МОН України.   

Розклад уроків 1-4  та 5-11 класів  був складений відповідно до навчальних 

планів із дотриманням педагогічних та санітарно-гігієнічних вимог, затверджений 

та погоджений в установленому порядку.  

Значна увага у 2021-2022 н.р. приділялась реформуванню освіти відповідно 

до вимог Нової Української Школи. Новий Державний стандарт початкової 

освіти, регламентуючи свободу педагогічних спільнот у виборі шляхів навчання, 

виховання і розвитку школярів,відкрив можливість вибору та створення власного 

навчального забезпечення освітнього процесу.   
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На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04 квітня 2018 року 

№ 237 «Нова українська школа» у закладі освіти раціонально розподілені та 

використані кошти на навчальні потреби. Кабінети початкових класів було 

обладнано відповідно до вимог НУШ: клас поділено на зони, обладнано 

сучасними меблями, комп’ютерами, принтерами, маркерними дошками, 

ламінаторами, дидактичними матеріалами.  

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті 

початкової освіти, вчителі реалізували визначені завдання у рамках кожної 

освітньої  галузі. Результати навчання є внеском у формування ключових 

компетентностей  учнів. Компетентності дають змогу усунути суперечності між 

засвоєними теоретичними відомостями та їх використанням для розв’язання 

конкретних життєвих завдань. Очікувані результати навчання, окреслені в межах 

кожної галузі, досягали, використовуючи інтерактивні форми і методи навчання: 

дослідницькі, інформаційні, мистецькі проекти, сюжетно-рольові ігри, 

інсценізації, моделювання, ситуаційні вправи, екскурсії тощо.  

Кожного дня навчання у 1-4 класах розпочиналося із ранкових зустрічей, на 

яких учні ділилися своїми враженнями, настроєм, щоденними новинами. Учителі 

початкових класів впроваджували  ідею  інтеграції  освітнього процесу, 

здійснювали дослідницький підхід до формування умінь та знань, а не їх 

відтворення,  організацію пошуку інформації з різних джерел,  працювали над 

розвитком критичного мислення, творчості учнів.  

Протягом навчального року було організовано роботу 2 груп продовжено дня 

для учнів  1-2 класів. Для роботи ГПД надано навчальні кабінети початкової 

школи. Усі учні, які відвідували ГПД, були  охоплені гарячим харчуванням, 

дотримувались режиму роботи. Вихованці ГПД залучалися  до гурткової роботи. 

Здоров’язберігаючі функції виконували щоденні прогулянки на свіжому повітрі, 

спортивні години та екскурсії. 

 

Система оцінювання результатів навчання учнів 

Робота педколективу школи  відповідно до Положення про внутрішню 

систему забезпечення якості освіти була  спрямована на створення  відкритої, 

прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних 

досягнень.  

При розробці критеріїв  оцінювання  більшість  вчителів  нашої школи  

використовує  рекомендації МОН  та  адаптовує Критерії МОН до умов роботи.       

Критерії оцінювання  оприлюднюються, доводяться до відома учнів та їх батьків, 

що робить процес оцінювання прозорим і зрозумілим для всіх учасників 

освітнього процесу.   
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Цьогоріч вчителями початкової школи було адаптовано критерії оцінювання 

1-4 класів, які відповідали «Свідоцтву досягнень» та були опубліковані на сайті 

школи для ознайомлення батьківської спільноти. 

Система оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у ЗОШ № 3 була 

спрямована на реалізацію компетентнісного підходу, при якому оцінюється не 

обсяг засвоєних знань, а те, як ці знання використовуються для вирішення 

прикладних завдань. 

При оцінюванні  педагоги закладу керувалися такими правилами:  

- оцінювати не лише результат роботи, але й процес навчання, індивідуальний 

поступ кожного учня; 

- позитивно оцінювати досягнення учнів, незалежно від того, значні вони чи 

невеликі, якщо вони є результатом справжніх зусиль;  

- оцінювати рівень аргументації та уміння учнів висловлювати свою думку.   

Вчителі використовували у своїй роботі різні види оцінювання: формувальне, 

поточне, підсумкове, самооцінювання, взаємооцінювання. Оцінювання 

результатів навчання та особистих досягнень учнів  1-4  класів здійснювалося 

вербально, що передбачає активне залучення учнів до самооцінювання. 

Орієнтирами для здійснення формувального оцінювання були вимоги до 

обов’язкових результатів навчання та компетентностей учнів початкової школи, 

визначених Державним стандартом початкової освіти, очікувані результати, 

зазначені в освітній програмі. 

Вимоги до очікуваних результатів навчання та компетентностей учнів 

використовувалися для організації постійного спостереження за динамікою 

формування певних навчальних дій, що співвідносяться з очікуваними 

результатами та особистим розвитком учня.  

Вчителі використовували одну з важливих технологій оцінювання у 

початковій школі  –  портфоліо. Таке оцінювання відрізняється від традиційних 

методів тим, що забезпечує вчителя обґрунтованою інформацією про процес і 

результати діяльності учня, надаючи при цьому можливості для здійснення 

власних оцінних суджень щодо результатів своєї діяльності.  

Учні 1-4 класів (261 учень), які оцінювалися вербально, в кінці 

навчального року отримали «Свідоцтва досягнень», відповідно до критеріїв 

оцінювання. Учні 4-х класів (74 учні), які завершили здобуття початкової 

загальної середньої освіти, отримали Свідоцтво про здобуття початкової 

загальної середньої освіти. Усі учні 5-8,10 класів отримали табелі успішності. 

Відповідно до ухвали педагогічної ради, протокол №7 від 01.06.2022р., 

переведено на наступний рік навчання учнів 1-8, 10-х класів, залишено на 

повторний курс навчання в тому ж класі 1 учень 4-Б класу та 1 ученицю 4-В 
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класу. У 2020-2021 н.р. за 12-ти бальною системою було атестовано 316 учнів 5-

9 класів, 46 учнів 10-11 класів. 

За моніторинговими дослідженнями рівня навченості здобувачів освіти за 

2021-2022 н. р. із 625 учнів високий рівень знань з предметів показали 16 учнів, 

які були  нагороджені Похвальним листом «За високі досягнення у навчанні», 2 

учні 11-А класу (Левчук Б. та Печоріна А.) отримали Свідоцтва про здобуття 

повної загальної середньої освіти з відзнакою та нагороджені Золотими 

медалями «За високі досягнення у навчанні». Свідоцтво про здобуття повної 

загальної середньої освіти отримали 21 учень 11-А класу. Свідоцтво про 

здобуття базової загальної середньої освіти отримали 53 учні 9-А та 9-Б класів. 

Випущено із закладу, у зв’язку із здобуттям базової загальної середньої 

освіти, 53 учні 9-х класів. Випущено із закладу, у зв’язку із здобуттям повної 

загальної середньої освіти, 23 учні 11-А класу. 

 

Організація дистанційного навчання 

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, яка продовжувалася в Україні два 

роки поспіль,  відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№ 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби СОVID-19,  спричиненої  короновірусом SARS-

CoV-2»  та оголошеним воєнним станом відповідно до Указу Президента України 

від 24.02.2022 р. №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», з метою 

виконання навчальних планів і програм  освітній процес  у  школі було 

організовано з використанням дистанційних технологій.  

Під час організації дистанційного навчання було забезпечено чітке 

дотримання нормативно-правового забезпечення, відповідно до «Положення про 

дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти», затвердженого 

наказом МОН України від 08.09.2020 р. № 1115.  

З метою забезпечення організації освітнього процесу та виконання освітніх 

програм використовувалися інструменти он-лайн-спілкування та електронні 

ресурси й веб-сервіси  для роботи  в синхронному та асинхронному режимі 

(Google classroom, Zoom, Naurok, Skype),  веб-ресурси,  розроблені педагогами,  

електронна пошта  та Viber, практикувалися  індивідуальні консультації та 

самостійне  опрацьовування навчального матеріалу. 

Адміністрація закладу здійснювала моніторинг використання електронних 

ресурсів під час організації навчання з використанням дистанційного навчання. 
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Результати моніторингивоих досліджень 

№ Питання моніторингу Використовують 

1 Платформи та месенджери, які використовує педагогічний 

працівник: 

https://classroom.google.com 

https://meet.google.com 

https://zoom.us 

https://lms.eschool.net.ua/ 

https://www.youtube.com/ 

https://kahoot.com/ 

https://elt.oup.com/ 

https://naurok.ua/ 

https://vseosvita.ua/ 

Viber 

40 

46 

10 

30 

20 

24 

37 

20 

27 

54 

2 Співпрацює з учнями на засадах партнерства 46 

3 Застосовує особистісно орієнтований підхід 48 

4 Дотримується принципів академічної доброчесності 55 

5 Оцінює результати навчання учнів відповідно до критеріїв 45 

6 Надає учням час на обдумування відповіді 47 

7 Супроводжує відповідь учня уточнювальними 

питаннями 

32 

8 Забезпечує зворотній зв’язок щодо якості виконаного завдання 40 

9 Використовує прийоми самооцінювання і взаємооцінювання учнів 38 

10 Добирає домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими 

компетентностями, озвучує критерії його оцінювання 

43 

11 Дає різнорівневі завдання на вибір учнів 31 

12 Використовує ІКТ, що сприяють формуванню в учнів ключових 

компетентностей 

49 

13 Використовує електронні освітні ресурси 54 

14 Використовує медіа ресурси 49 

15 Використовує обладнання та засоби навчання для активаці 

навчально-пізнавальної діяльності учнів 

32 

16 Використовує мережу ІНТЕРНЕТ для пошуку навчальної інформації, 

виконання он-лайн-завдань 

55 

 

Для здійснення обміну навчальними матеріалами кожен вчитель самостійно 

обирав форму, методи, технології і засоби організації дистанційного навчання, що 

відповідають освітній програмі із застосовуванням  різних цифрових пристроїв  та 

інструментів  зв’язку, а також розміщення навчальних матеріалів на вебсайті 

школи, в тому числі відео-уроки або гіперпосилання на них. Розклад занять та 

робочий час вчителів в дистанційному режимі було встановлено у відповідності 

до розкладу навчальних занять та поточного режиму роботи школи.   

http://www.youtube.com/
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У зв’язку з переходом на дистанційну форму роботи, всі педагогічні 

працівники склали індивідуальні плани роботи щодо забезпечення виконання 

освітніх програм засобами он-лайн  спілкування з учнями, розклади  

індивідуальних інтернет-консультацій,  відеоуроків.   

З квітня 2022 року в тестовому режимі були створені електронні журнали на 

платформі Nz.ua («Нові знання»), наказ №30-осн. від 06.05.2022р. На цій 

платформі вчителі розміщували завдання для учнів з усіх предметів, інформаційні 

матеріали та  посилання на додаткові ресурси (відео, завдання, тести) та корисні 

ресурси для самоосвіти. Адміністрація школи здійснювала контроль за 

тестуванням електронних журналів в умовах дистанційного навчання, педагоги 

інформували про проведену  роботу, труднощі і проблеми з метою внесення 

коректив.  

Через он-лайн-батьківські збори або інші джерела зв’язку було 

проінформовано всіх  батьків здобувачів освіти було проінформовано про 

особливості освітнього процесу під час дистанційного навчання, було визначено 

форми зворотного зв’язку (контролю) з учнями та їх батьками.   

Для дистанційного навчання учителі застосовували платформи «На урок», 

«Всеосвіта», Інтерактивне освітнє програмне забезпечення для вчителів 

mozaBook, Tлектронний помічник вчителя (https://elpom.com.ua/), інтернет-

сервіси: Розумнки, Learning.ua., Ukr.net., Messenger.  

В початковій школі, в основному, уроки проводилися з використанням 

сервісу Zoom який надає можливість дивитися уроки в повторі у зручний для 

батьків час, в середній і старшій школі - з використанням сервісу Googet Meet. 

Готуючись до уроків он-лайн педагоги  використовували ілюстрації, 

світлини, презентації, відео-, аудіо-, медіа ресурси із соціальних груп учасниками 

яких є особисто. Крім того використовувалися електронні версії підручників, 

опубліковані на сайті Інституту модернізації змісту освіти. Поточне оцінювання 

здійснювалося в усній і письмовій формах, застосовуючи такі його види 

тестування, які готували самі педагоги та тести, створені іншими вчителям, 

практичні, контрольні, діагностичні роботи, дослідницькі та творчі проєкти, есе, 

усні співбесіди та опитування тощо. 

Через перебування окремих класів на самоізоляції та інші незалежні від 

учасників освітнього процесу причини, частину уроків (в більшій мірі у ІІ 

семестрі) було проведено синхронно і асинхронно. На якість навчання з 

використанням технологій дистанційного навчання незадовільно вплинуло 

недостатнє забезпечення учнів засобами зв’язку, технічними засобами в повному 

обсязі (в межах однієї сім’ї) та відсутність повного покриття якісним Інтернетом, 

психоемоційний стан учасників освітнього процесу у зв’язку з численними 

https://elpom.com.ua/
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тривогам, зміною місця проживання та ін. Під час проведення он-лайн уроків 

вчителі школи дотримувалися санітарних норм. 

На виконання закону  України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України в сфері освіти» від 24.03.2022 № 2157-ІХ, наказу МОН України від 

28.02.2022 № 232 «Про звільнення від державної підсумкової атестації учнів, які 

завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 

навчальному році», зареєстрований у Міністерстві юстиції України від 03.03.2022 

№ 283/37619, було звільнено від Державної підсумкової атестації учнів 4-х, 9-х та 

11-х класів, наказ по школі № 29-осн. від 05.05.2022р.. 

Навчальні плани та програми на кінець року були повністю виконані. 

 

Застосування внутрішнього моніторингу якості освітнього процесу 

Протягом навчального року усі учасники освітнього процесу були задіяні до 

проведення внутрішнього моніторингу, метою якого  було виявлення та 

відстеження тенденцій здійснення педагогічними працівниками чіткого 

співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок учнів та показником їх 

оцінки в балах; вивчення думки учнів про ознайомлення з критеріями, правилами 

та процедурами оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти.  

З метою контролю за рівнем навчальних досягнень учнів проводилися різні 

види перевірочних робіт: діагностичні  –  у вересні, контрольні  –  у грудні, 

підсумкові контрольні роботи – у травні. У зв’язку з викликами часу, організацією 

дистанційного навчання, відповідно до ухвали педагогічної ради, було прийнято 

рішення про скорочення кількості робіт контролюючого характеру у лютому-

травні 2022 року.   

Моніторинг якості навченості учнів, який проводиться у І та ІІ семестрах, 

дає змогу аналізувати, коригувати, відтворювати об’єктивну картину діяльності 

освітнього процесу. Результати перевірочних робіт були проаналізовані на 

засіданнях методичних об’єднань, на яких вказані рекомендації щодо роботи з 

виявлених  труднощів. 

З метою розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти 

упродовж 2021-2022 навчального року було проведено самооцінювання напряму 

«Система оцінювання здобувачів освіти». 

На початку навчального року було укладено анкети для моніторингових 

досліджень згідно вимог, що стосувалися наявності відкритої, прозорої і 

зрозумілої системи оцінювання результатів учнів, спрямованості цієї системи на 

формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, 

здатності до самооцінювання, системи, яка передбачає систематичне відстеження 
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та коригування результатів навчання. Робота з питань самооцінювання 

завершилась укладанням порівняльних таблиць моніторингових досліджень. 

Під час оцінювання було встановлено, що критерії, правила та процедури 

оцінювання навчальних досягнень учнів висвітлено на сайті ЗОШ № 3, на 

інформаційних стендах у навчальних кабінетах та в змісті освітньої програми. 

У закладі освіти щорічно проводиться внутрішній моніторинг якості 

навчальних досягнень з предметів інваріантної складової навчального плану, 

проводяться моніторинги вивчення стану викладання предметів. Результати 

моніторингів обговорюються на нарадах, засіданнях методичних об’єднань, 

педагогічної ради та приймаються рішення щодо корекції освітньої діяльності 

педагогів, удосконалення оцінювання навчальних досягнень, визначення освітньої 

траєкторії для окремих здобувачів освіти, з метою відстеження і коригування 

результатів навчання здобувачів освіти заповнюються свідоцтво досягнень у 1-4 

класах. Ця інформація надається їхнім батькам. 

На основі проведених спостережень за освітнім процесом, опитування 

педагогічних працівників, було з’ясовано, що у закладі впроваджується 

формувальне оцінювання, особливо у початковій школі, застосовується 

паралельно з іншими видами оцінювання у середній та старшій. 

 

Середній показник рівня навченості учнів по предметах 

на 2021-2022 н.р. 

Предмети Середній 

бал 

Українська мова  7,4 

Українська література 7,6 

Профільний предмет спеціальний курс з української мови 8 

Іноземна мова (англійська) 7,8 

Іноземна мова (німецька) 6,4 

Зарубіжна література 6,7 

Історія України 6,2 

Історія: Україна і світ  (експериментальний інтегрований курс) 6,8 

Громадянська освіта 9,5 

Навчаємося разом 8,8 

Захист України 11,7 

Всесвітня історія 7,1 

Географія 8,1 

Природознавство Моя планета Земля   8,3 

Основи правознавства  7,6 

Музичне мистецтво 8,7 

Образотворче мистецтво 9,2 

Мистецтво 8,0 

Трудове навчання  9,2 

Математика 5-6 класи 6,8 
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Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 10-11 класи 7,3 

Алгебра 6,2 

Геометрія 6,2 

Інформатика 8,9 

Природознавство 7,7 

Природознавство. Твої фізичні відкриття 7,5 

Біологія 6,9 

Основи здоров’я 10,9 

Фізична культура 9,9 

Фізика 6,8 

Астрономія 9,2 

Хімія 6,9 

 

Моніторинг рівня навченості здобувачів освіти за останні 3 роки висвітлено 

у діаграмі. 
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За результатами аналізу «Свідоцтв досягнень» учнів 4-х класів, які 

закінчили першу ступінь навчання, виявлено що 60% здобувачів освіти в 

основному опанували програмовий матеріал на високому і достатньому рівні. З 

них: 35% - на високому, 25% - на достатньому, 7% - на середньому, 2% - на 

початковому рівні. 7% показали результат між середнім і достатнім, 5% - між 

високим і достатнім. Зокрема, 99% здобувачів освіти 4-х класів показали 

сформовані результати навчання на високому і достатньому рівні з 

«Технологічної освітньої галузі», 97% - з «Фізкультурної освітньої галузі», 84% - 

з «Мистецької освітньої галузі», 74% - з «Математичної освітньої галузі». 

Програмовий матеріал засвоєно, в основному, на достатньому та високому рівні, з 

«Мовно-літературної освітньої галузі» (іноземна мова – 64%, українська мова – 

60%), «Природничої освітньої галузі» - 77 %, «Соціальної і 

здоровязбережувальної, громадянської та історичної освітньої галузі – 84% 

(ідентичні результати достатнього – 42% і середнього рівня – 42%). 
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Характеристика навчальних досягнень учнів 4-х класів за 

сформованими рівнями навченості 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Високий і достатній рівень навченості показали 172 учнів (з них високий – 

20, достатній – 152) здобувача освіти 5-11 класів, середній - 158, початковий – 33 

(це 6 учні 6-Б, 7-Б, 5 учні 8-В класу, 3 учні 9-А та 8-Б класу, 10 учнів 5-Б класу). 
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1 - Мовно-літературна освітня галузь                       5 - Соціальна, здоров’язбережувальна,  

(Українська мова);                                                       громадянська галузь; 

2 - Мовно-літературна освітня галузь                       6 - Технологічна освітня галузь; 

 (Іноземна мова);                                                         7 - Інформатична освітня галузь; 

3 - Математична освітня галузь;                                8 - Мистецька освітня галузь; 

4 - Природнича освітня галузь;                                  9 - Фізкультурна освітня галузь. 
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Впродовж 2021-2022 н.р. у закладі здійснювався моніторинг організації 

освітнього процесу у класах НУШ (4 класи), організація дистанційного навчання, 

виховної роботи. Результати висвітлені в наказах по школі. 

 

Робота з розвитку індивідуальних здібностей та обдарувань учнів 

Одним із головних показників педагогічної майстерності  колективу  та 

результативності  роботи керівника закладу  є  виявлення та розвиток 

індивідуальних обдарувань учнів.   

У школі створені відповідні умови для розвитку творчої обдарованості учнів. 

У закладі  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. Впровадження новітніх освітніх технологій навчання у системі 

загальної середньої освіти дозволяє виховувати обдаровану учнівську молодь, яка 

бере активну участь в олімпіадах, конкурсах, змаганнях. 

Щороку учні беруть участь у Всеукраїнських предметних олімпіадах, 

міжнародних  конкурсах «Кенгуру», «Колосок», «Левеня», «Сова», що дає 

можливість активізувати їх інтерес до самостійного здобуття знань.  
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Цьогоріч у Районному етапі Всеукраїнських предметних олімпіад стали 7 

учнів школи. Ними здобуто 7 призових місць, учасники олімпіад були 

нагороджені дипмомами. Порівняно з попередніми роками покращилися 

результати з німецької мови, фізики, математики. Традиційно стабільно 

перемагають на олімпіадах учні школи з історії, трудового навчання, хімії. 

Погіршився рівень підготовки з географії, інформатики, біології, астрономії. 

 

Місце ПІП Клас Предмет / номінація Вчитель 

Всеукраїнські олімпіади 2021 -2022 н.р. (ІІ етап) 

ІІ місце Бичковський 

Володимир 

Ярославович 

7-А Фізика Леськів І.П. 

ІІІ 

місце 

Ралко Дарія Ігорівна 8-А Хімія Морозюк Л.П. 

ІІІ 

місце 

Рогів Вікторія Василівна 9-А Правознавство Волчецька 

С.В. 

І місце Альошка Ольга 

Сергіївна 

8-Б Трудове навчання Якута Л.В. 

ІІ місце Альошка Ольга 

Сергіївна 

8-Б Історія Борецька М.В. 

ІІІ 

місце 

Гербич Дмитро 

Володимирович 

8-Б Німецька мова Ковальчук 

В.В. 

ІІІ 

місце 

Єфімчук Анна Сергіївна 10-А Математека  Мартинчук 

О.Є. 

 

Учителі-предметники, класні керівники протягом року 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. 
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Підсумки участі здобувачів освіти у міських предметних олімпіадах, конкурсах 

 
№ 

з/п 

ПІБ учня Клас                      Динаміка досягнень   

 

П.І.Б. вчителя, 

який підготував 

учня 

1.  Левчук 

Борис 

Сергійович 

11-А К – ІІ місце у конкурсі есе «Я - українець, 

громадянин, патріот». 

Лаворік Т.А. 

2. Гаврон Ілля 

Васильович 

10-А К- ІІІ місце у конкурсі малюнків та плакатів 

«Один день у прагненні до миру» 

Романчук І.С. 

3. Марчук 

Анастасія 

Андріївна 

 

9-Б К- ІІІ місце у міському етапі XХІ 

Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості 

«Об’єднаймося ж, брати мої» в номінації 

«Історія України і державотворення» 

Волчецька С.В. 

 

На жаль, через карантинні заходи та введення воєнного стану, цього 

навчального року відмінили  більшість  спортивних  і  туристичних змагань. Але у 

деяких з них учні нашої школи взяли учать і мають досягнення. 

Мотиваційними заходами для стимулювання обдарованих учнів було 

оприлюднення їх досягнень на стендах у вестибулі, вручення грамот переможцям 

та призерам олімпіад, конкурсів. 

 

 

 

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Кадрове забезпечення закладу 

Кадрова політика закладу освіти будується з урахуванням підвищених 

професійних вимог до вчителя, що обумовлюється інтенсивністю оновлення, 

модернізацією всіх компонентів освітнього процесу на всіх ступенях системи 

освіти і набуває значної актуальності у зв’язку з переходом закладів освіти до 

Нової української школи, структури та терміну навчання (12-річної школи). 

Заклад на  100% забезпечено фахівцями, які мають повну вищу педагогічну  

освіту і володіють державною мовою.   

Освітню діяльність в закладі здійснювали 50 педагогічних працівників (них 2 

педагоги-організатори, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 1 логопед,4 

асистенти вчителя в інклюзивних класах та троє працювали за сумісництвом) і 

бібліотекар. За сумісництвом працювали 2, з січня – ще 1 працівник. 
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 Станом на вересень 2021 року було 3 молоді спеціалісти із стажем до 3 

років, 12 вчителів пенсійного віку. Вчителів вищої кваліфікаційної категорії – 28, 

вчителів I кваліфікаційної категорії – 4, вчителів II кваліфікаційної категорії – 5, 

спеціалістів – 12. «Вчителів-методистів» – 5, «старших вчителів» – 15, 

нагороджено знаком «Відмінник освіти України» - 2, нагороджено державними 

нагородами (Грамота Верховної Ради) -2. 

 

 
 

 

В закладі працює 27 (54 %) педагогічних працівників мають педагогічний 

стаж понад 20 років і більше, 8 (16 %) - мають педагогічний стаж від 10 до 20 

років, 7 (7,14%) - мають педагогічний стаж від 3 до 10 років, 7 (7,14%) - мають 

педагогічний стаж до 3 років.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57%
8%

10%

25%

Педагогічний стаж колективу

вища категорія І категорія ІІ категрорія спеціаліст

52%

22%

8%

18%

Склад педагогічного колективу за 
педагогічним стажем

понад 20 років і більше

від 10 до 20 років

від 3 до 10 років

до 3 років
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За віком до 30 років – 2 осіб, від 31 до 40 років – 5 осіб, від 41 до 50 років – 

5 осіб, від 51 до 54 років – 6 осіб, від 55 до 60 років – 3 осіб, понад 60 років – 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вдосконалення професійної майстерності педагогів 

Розвиток системи освіти в Рівненській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів 

№3 Рівненської міської рад у 2021-2022 навчальному році характеризувався 

пошуком шляхів приведення її змісту у відповідність з особистісними запитами 

учнів, вимогами суспільства та світовими стандартами. Основний акцент 

здійснювався на компетентнісному змісті освіти, що передбачає створення нового 

освітнього середовища, трансформацію педагогічного мислення освітянської 

спільноти. 

Методична робота з учителями у 2021-2022 н.р. була спрямована на 

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

загальноосвітній навчальний заклад, Стратегії національно-патріотичного 

виховання, Концепції «Нова українська школа» та Стратегії розвитку закладу 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 на 2020-2025 р.р., 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,РОІППО.  

У 2021-2022 н. р. заклад продовжив роботу над реалізацією Стратегії 

розвитку, співпрацею з видавництвом Pearson  та  MM publication, з викладачами 

РДГУ та вчителями школи у проєкті Британської ради «Шкільний вчитель нового 

2
5

5

6

3

7

Склад педагогічного колективу 
за віком

до 30 років 

від 31 до 40 років 5

від 41 до 50 років 

від 51 до 54 років 

від 55 до 60 років 

понад 60 років 
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покоління», участю у освітніх проєктах та конкурсах «На Урок», «Всеосвіта». 

Основні зусилля адміністрації закладу та педагогічного колективу були 

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.  

Для підвищення продуктивності праці, з метою здійснення методичного 

супроводу педагогів було укладено план методичної роботи. В закладі 

функціонувало 7 методичних об’єднань, здійснювалося наставництво, 

проводилися семінари, тренінги, педагогічні ради відповідно до плану роботи.  

 

№ 

з/п 

МО 
вчителів 

Голова МО Тема, над якою працює методичне 

об'єднання 
 

1 

Гуманітарних        

дисциплін 

Кірчук Т.М. Формування громадянських чеснот, творчого 

потенціалу вчителя і учня з метою успішної 

соціалізації. 

 

2 

Іноземних 

мов 
Лаворік Т.А. Формування освіченої особистості шляхом розвитку 

творчого потенціалу вчителя та учня. 

 

3 

Математики, 

інформатики 

трудового 

навчання 

Романовська О.В. Розвиток творчого потенціалу вчителя і учня в 

умовах впровадження компетентнісного підходу 

шкільній освіті. 

4 Природничих 

дисциплін 

Мельничук Т.Л. Сучасні підходи до формування громадянознавчих 

чеснот засобами громадянської освіти на уроках 

природничого циклу. 

 

5 

Суспільних 

дисциплін 

Борецька М.В. Формування громадянознавчих чеснот під час 

організації освітнього процесу з суспільних 

дисциплін. 

 

6 

Початкової 

школи 

Мар’єва О.М. Виховання свідомої особистості з громадянською 

позицією,здатної до самореалізації в житті. 

 

7 
Класних 

керівників 

Стасюк С.А. Саморозвиток та самоорганізація  учнівської молоді 

з метою соціалізації. 

 

В пріоритеті  діяльності педагогічного колективу були: 

 компетентнісно зорієнтований підхід до організації освітнього процесу; 

 підтримка та педагогічний супровід здобувачів освіти з особливими 

здібностями; 

 особистісний розвиток кожної дитини та її ресурсів; 

 робота з обдарованими, розвиток їх індивідуальної освітньої траєкторії; 

 профільне навчання у старшій школі; 

 національно-патріотичне виховання учнівської молоді: 

 учнівське самоврядування; 
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 співпраця з батьківською громадою, громадою мікрорайону, міста; 

 робота по створенню комфортних психолого-педагогічних умов; 

 діяльність педагогічного колективу із забезпечення безпечних, комфортних 

умов освітнього середовища. 

 

Педагогічний колектив закладу освіти постійно працює над  підвищенням 

рівня фахової майстерності. Діагностичне дослідження показало, що вчителі 

творчо працюють над проблемними питаннями, застосовуючи інформаційні 

технології, інтерактивні методи, методи особистісно зорієнтованого навчання і 

виховання, діяльнісний підхід для формування ключових і предметних 

компетентностей здобувачів освіти. 

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної 

майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою: 

 індивідуальні,групові,колективні форми роботи; 

 курси,спецкурси підвищення кваліфікації педагогів; 

 участь у конкурсах професійної майстерності; 

 школа молодого спеціаліста,наставництво; 

 самоосвіта та атестація педагогів; 

 узагальнення власного досвіду та його презентація тапоширення; 

 публікації власних методичних розробок; 

 участь у професійних конкурсах. 

   Педагогічні працівники здійснюють інноваційну освітню діяльність, 

беруть участь в освітніх проектах, залучаються до роботи як освітні експерти.    В 

школі працюють два вчителі,які пройшли сертифікацію (Марєва О.М.,Михалюк 

М.В. Марєва О.М. здійснювала експертну оцінку якості освіти як експерт 

РЦОЯО.  

Починаючи з 2018 року  змінилися  підходи до системи  підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. Відповідно до статті 59 Закону України 

«Про освіту»  всі  учителі нашого закладу  щороку  підвищують професійну 

кваліфікацію.  Так, у 2021-2022 н.р. році 100% педагогічних працівників 

підвищили власну педагогічні майстерність, взявши участь у різноманітних 

курсах, вебінарах, конференціях, тренінгах тощо. 

Учителі самостійно обирають форми, види та суб'єктів підвищення 

кваліфікації.  Найпопулярнішим суб'єктом підвищення кваліфікації був РОІППО 

(100% усіх педагогів обрали курси для підвищення кваліфікації). Крім того 76% 

учителів впродовж року прослухали он-лайн-курси на освітніх платформах  

EdEra,  Prometheus, Всеосвіта  та інших. Вчителі іноземних мов були активними 

учасниками дистанційних курсів  від Британської Ради.  Підтвердженням 
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професійного зростання для усіх вчителів стали отримані сертифікати. 

Всі вчителі школи пройшли курси підвищення кваліфікації при РОІППО, 

передбачені планом курсової підготовки на 2021 календарний рік та І семестр. 

2022 року. 

Впродовж року наші  вчителі  брали активну участь у методичних заходах  

шкільного та міського рівнів. Бєляєва Лілія Вікторівна стала призером (ІІ місце) І 

туру XIX обласного конкурсу-ярмарку педагогічної творчості у номінації 

«Музичне мистецтво». 

Адміністрація закладу, Методична рада працювали 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. 

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 кожного навчального 

кабінету. Педагогами закладу широко використовуються технічні засоби 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. 

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, 
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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.     

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; 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. 

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 5 років поспіль учителі англійської мови Лаворік Т.А., Тимощук 

О.Ю., Юхменко І.О.,Крижанська І.В.,2-х Савченко А.М., Синиця М.Ю. 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 
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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».  

Педагогічні працівники  створюють  власні  освітні ресурси та ефективно  

використовують  під час уроків та позаурочних заходів. До таких ресурсів 

належать  розробки, плани-конспекти, сценарії проведення навчальних занять,  

додаткові інформаційні матеріали для проведення уроків  (електронні презентації, 

відеоматеріали),  тестові перевірочні контрольні роботи,  практичні і проектні 

завдання для роботи учнів під час проведення навчальних занять та вдома, 

завдання для самостійного опрацювання учнями тощо. 

Підвищенню рівня професійної компетентності вчителів сприяє  атестація 

педагогічних кадрів. Атестація педагогічних проводиться за Типовим 

положенням про атестацію, відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про 

загальну середню освіту». Атестація здійснювалася  за планом. Під час 

проведення атестації не допускалися  порушення щодо дотримання Положення 

про атестацію.  Досвід роботи вчителів, які атестувалися, вивчався дирекцією 

школи, їх уроки та позаурочні заходи відвідували колеги, а в березні вчителі 

презентували свої напрацювання на засіданнях методичних спільнот.   

У 2021-2022 навчальному році пройшли атестацію 11 педагогічних 

працівників. За результатами атестації усі педагогічні працівники відповідають 

займаній посаді, впродовж міжатестаційного періоду вони продемонстрували 

підвищення свого професійного рівня, належну якість освітньої діяльності, 

володіння сучасними освітніми технологіями, ефективність роботи з формування 

компетентностей та розвитку обдарувань учнів.  

 1. Атестовано на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії 

«спеціаліст вищої категорії» –  6 педагоги  (Волчецьку С.В., Федорчук Л.І., 

Лаворік Т.А.,Баран Т.С., Кірчук Т.М., Беляєву Л.В.); 

2. Атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню  

«учитель-методист» –  2 педагоги  (Федорчук Л.І., Лаворік Т.А.); 

3. Атестовано на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню  

«старший учитель» – 3 педагоги  (Баран Т.С., Кірчук Т.М., Бєляєву Л.В.); 

4. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1 

педагог (Лесик Н.Л.); 

5. Присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 4 

педагоги (Дацюку О.С., Михалюк М.В.(вихователь), Савченко А.М., Новосяд 

Н.В.) 

Для мотивування педагогічних працівників дирекцією закладу  
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використовувались такі методи стимулювання, як преміювання, нагородження 

грамотами, публічні вітання з досягненнями.  

 

Застосування сучасних освітніх технологій, 

спрямованих на формування компетентностей  

На сучасному етапі відбувається перехід від школи, що дає знання, до школи, 

що формує компетентності і вчить кожного, як стати менеджером свого 

майбутнього.   

Це вимагає від учителя  зміни технологій освітньої діяльності, використання 

інноваційних форм, методів, прийомів. Тому в 2020-2021 н.р. педагоги школи 

використовували компетентнісний підхід в освітній діяльності, спрямовуючи 

свою роботу на формування компетентностей, які  визначені у Законі України 

«Про освіту»: вільне володіння державною мовою,  здатність спілкуватися рідною 

та іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі 

природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна 

компетентність, інформаційно-комунікаційна компетентність, навчання впродовж 

життя, громадянські та соціальні  компетентності, пов’язані  з ідеями демократії, 

справедливості, рівності, прав людини, добробуту та здорового способу життя, з 

усвідомленням рівних прав і можливостей; культурна компетентність;  

підприємливість та фінансова грамотність. 

 

Забезпечення наскрізного процесу виховання 

Виховна робота у закладі забезпечує відповідність змісту виховання 

соціальним вимогам та актуальним завданням сьогодення.  

Виховна діяльність школи у 2021-2022 н.р. була зорієнтована на 

проектування цілісної моделі виховного середовища на основі формування 

компетентностей та цінностей особистості дитини. Керуючись нормативно-

правовими документами, враховуючи сучасні вимоги до виховного процесу, 

пріоритетними у закладі були національно-патріотичне виховання, з 

використанням активних форм роботи, просвітницька робота щодо формування 

здорового способу життя, превентивне виховання, розвиток дитячого 

громадського руху, педагогіка  партнерства.  

Одним із важливих компонентів виховної діяльності школи є робота 

учнівського самоврядування, метою якого є формування у школярів активної 

життєвої позиції, вміння співпрацювати на принципах партнерства, розвиток 

організаторських здібностей, виховання відповідальності, впевненості в собі, 

поваги до інших. 
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Проведення виборів голови Шкільної учнівської ради сприяли 

налагодженню тісної співпраці з педагогічним колективом, адміністрацією та 

виробленню стратегії взаємодії на навчальний рік. 

 Головною метою діяльності Шкільної учнівської ради є організація 

цікавого дозвілля та виховання справжніх господарів школи. Школярі були 

ініціаторами та учасниками загальношкільних акцій, конкурсів та свят.  

Традиційно у школі проходять свята Першого та Останнього дзвоника, 

Андріївські вечорниці, свято Миколая, Новорічно-різдвяні віншування, заходи до 

Дня писемності та Міжнародного дня рідної мови, День матері, Свято вишиванки. 

Чільне місце в системі виховної діяльності займає патріотичне виховання. З 

метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності, суверенітету, 

територіальної цілісності України, військових традицій українського народу, 

виховання патріотизму були проведені заходи до Дня захисника України, Дня 

Гідності та Свободи, Дня Соборності, Дня Героїв. Школярі вшанували пам’ять 

Героїв Небесної сотні, Героїв Крут, жертв Голодоморів та політичниї репресій. 

Патріотичне та громадянське спрямування має зростання соціальної 

активності школярів. Діти, разом з батьками, брали активну участь у 

волонтерських ініціативах на підтримку Збройних сил України.  

У квітні 2022 року здобувачі освіти долучилися до загальноміського 

учнівсько-педагогічно-батьківського проєкту «Марафон Великодніх справ» під 

гаслом «Разом до Перемоги», у рамках якого разом з батьками підготували 

благодійні кошики для тимчасово переселених осіб, дітей-сиріт та дітей, що 

опинилися у важких життєвих обставинах. Виготовили патріотичні листівки, 

сувеніри для воїнів ЗСУ, ровесників з тимчасово окупованих територій. Також 

педагоги долучилися до акції «Освітянські обійми» (відправлення Великодніх 

скриньок учителям м. Харкова). 

Під час дистанційного навчання виховні заходи проходили он-лайн, у формі 

челенджів, акцій, флешмобів, диспутів, інтернет-конкурсів. 

З метою формування національних цінностей, виховання любові до історії 

та культури рідного краю, класними  керівниками восени були організовані 

екскурсійні поїздки до історико-культурних центрів України – Луцька, Львова, 

Острога, замків Тернопільщини. 

На початку навчального року, з метою обліку дітей, які потребують 

соціальної підтримки, були укладені соціальні паспорти класів та соціальний 

паспорт школи. Створена електронна база дітей пільгових категорій. Соціально-

психологічною службою організовано психолого-педагогічний супровід дітей, які 

потребують підвищеної педагогічної уваги. 
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Цифрові дані пільгових категорій дітей 

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Рівненської міської ради 
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  Упродовж року школярі були активними учасниками благодійних, 

волонтерських акцій. Зібрані кошти, канцтовари, продуктові набори було 

передано дітям-сиротам, дітям з малозабезпечених сімей та хворим дітям. 

  Виховні заходи, проведені упродовж навчального року, були спрямовані на 

виховання естетичних смаків, розвиток талантів, розширення кругозору школярів, 

формування активної громадянської позиції на основі духовних цінностей 

українського народу. 

З метою організації змістовного дозвілля, розвитку творчих здібностей дітей  

та створення умов для їх самореалізації, у закладі працювали студія 

образотворчого мистецтва, гуртки «Юні екологи» «Художній дизайн», 

«Естрадний спів», «Сокіл-Джура». Вихованці гуртків були активними учасниками 

шкільних та міських конкурсів. Найбільш вагомими здобутками є: 

 третє місце у Всеукраїнському конкурсі "Україна без корупції" посіла 

Тімейчук Анна яка займалася в студії образотворчого мистецтва під 

керівництвом Романчук Інни Святославівни; 

 третє місце у конкурсі "Один день у прагненні до миру" (Гаврон Ілля, 

керівник Романчук Інна Святославівна); 

 друге місце в онлайн-конкурсі "Гіт-Арт фест"; друге місце у першому етапі 

обласного конкурсу "Вифлеємська зірка" посіли вихованці гуртка 

"Естрадний спів" (керівник Бєляєва Лілія Вікторівна). 

 

Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці 

Одним із першочергових завдань педагогічного колективу школи є 

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

навчання навичок безпечної поведінки  у побуті. 

Школа функціонує з 1907 року. У 2022 році урочисто буде відзначено 115 

років. Кожен рік  виконуються капітальні та косметичні ремонти. Перед початком  
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2021-2022 н.р. та під час нього здійснювалася перевірка  відповідності приміщень  

вимогам санітарних норм і правил, пожежній безпеці.  

 Необхідною умовою для здійснення якісного освітнього процесу є 

наявність у закладі необхідних приміщень та засобів навчання. У школі навчання 

відбувається у 21 навчальному кабінеті та 20 класних кімнатах,  функціонує  1 

спортивна зала, актова зал, бібліотека, їдальня на 120 місць, кабінет психологічної 

служби, приміщення службового призначення. Кожен учитель має персональне 

робоче місце, є учительська.   

В закладі для організації освітнього процесу використовуються 22 ПК, що 

підключені до Інтернету, 25 потративних ПК, 3 кабінети обладнані 

інтерактивними дошками, 29 такими засобами візуалізації: проектором - 7, 

телевізором – 22. Для потреб вчителів використовуються 13 принтерів. Швидкість 

Інтернету від 30 до 100 Нбіт/с. 

Усі навчальні  та методичні  кабінети обладнано з урахуванням санітарно-

гігієнічних вимог та вимог охорони праці і безпеки життєдіяльності. Але на даний 

час у зв’язку з перевантаженістю школи навчальних кабінетів не вистачає, учні 3-

4-х  класів змушені навчатися у другу зміну.    

На території закладу облаштований спортивно-ігровий майданчик, є 

стадіон. Спортивні та ігрові майданчики утримуються в належному стані, 

відповідають вимогам техніки безпеки. Територія закладу достатньо озеленена та 

огороджена. 

У 2021-2022 н.р. було покращено  матеріальну  базу закладу. Зокрема, 

відповідно до вимог НУШ, придбано нові меблі. Облаштовано комфортні зони 

відпочинку в рекреаціях початкової школи. Створено куточок буккросингу біля 

класів НУШ.  

До створення комфортного естетично привабливого сучасного освітнього 

середовища цьогоріч долучилися і учні школи  у рамках конкурсу Шкільний 

Громадський Бюджет, ініційованому Рівненською міською радою. Було подано на 

затвердження 2 проєкти що стосувалися модернізації спортивного майданчика. 

У приміщенні закладу є 2 кімнати санвузлів, які відповідають новому 

санітарному регламенту для закладів загальної середньої освіти. Впродовж року 

здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних 

вимог: температурного режиму, режиму провітрювання, рівня освітлення, 

забезпечення питного режиму.   

Строго дотримувався режим прибирання приміщень закладу.  Особливої 

актуальності набуло це питання у час карантину. Відповідно до чинних вимог, усі 

навчальні приміщення були забезпечені дезінфікуючими  засобами, засобами 

індивідуального захисту для учнів та працівників школи. Крім того, антисептичні 
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засоби постійно знаходилися біля входів у приміщення закладу. Регулярно 

проводилося вологе прибирання навчальних приміщень, їдальні, санвузлів та 

рекреацій, провітрювання.  

Значна увага приділялася контролю за діяльністю шкільної їдальні та якістю 

харчування учнів. Ремонт харчоблоку був здійснений у 2018 році. Санітарно-

гігієнічний стан їдальні відповідає нормам, діти харчуються на трьох перервах, 

що дає змогу раціонально використовувати меблі та посуд  та уникати скупчення. 

Рукомийники забезпечені милом, черговий учитель слідкує за дотриманням 

гігієнічних вимог учнями перед прийманням їжі.  Встановлений  фонтанчик для  

пиття. 

У 2021-2022 навчальному році було організоване повноцінне та якісне 

харчування дітей за рахунок бюджетних та батьківських коштів.  

Харчування в закладі здійснює приватний підприємець Олійник О.В. 

Гарячим харчуванням було охоплено 340 учнів, з них 250 – учні 1-4 класів. 

Безплатним харчуванням користувалося 109 учнів, з них 36 – учні 1-4 класів,  

Пільгове харчування надавалося таким категоріям дітей:  

 Діти учасників АТО – 79 уч.;  

 Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування  – 6 уч.;  

 Діти з малозабезпечених сімей – 15 уч.;   

 ГПД – 10 уч.; 

 З інклюзивного класу – 7 уч. 

 Дітей з числа внутрішньо переміщених осіб – 7 уч. 

Меню розроблялося на основі примірного, погоджено Державною службою 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів та 

затверджено директором закладу, норми харчування виконувалися. Харчування 

організовано за технологією Є.Клопотенка. 

Працівники  їдальні  дотримувалися режиму зберігання продуктів та готових 

страв. Посудом харчоблок забезпечений. Аналіз дотримання санітарно-гігієнічних 

вимог у приміщенні  показав, що температурний режим в цілому дотримується, 

рівень освітлення контролюється, вологе прибирання проводиться згідно графіка. 

Їдальня  працює у відповідності до діючого санітарного законодавства, 

законодавства про безпечність та якість харчових продуктів та інших  чинних 

нормативних документів з урахуванням на період карантину діючих вимог 

протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби. 

Медичне обслуговування здобувачів освіти та працівників закладу 

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 
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також списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять 

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

систематично проводила санітарно-профілактичну роботу з усіма учасниками 

освітнього процесу. 

В приміщенні школи є протипожежні засоби, пожежні виходи мають 

належний стан та незахаращені шляхи евакуації. Усі навчальні кабінети, 

спортивні  зали  облаштовані відповідно до правил вимог охорони  праці  та  

безпеки  життєдіяльності  та  забезпечені  первинними засобами пожежогасіння. 

На початок 2020-2021  н.р. були оформлені всі необхідні акти-дозволи на 

проведення навчальних занять у класних кімнатах, а також акт прийому 

готовності навчального закладу до нового навчального року.  Усі працівники при 

прийнятті на роботу і щопівроку проходять інструктажі з питань охорони праці, 

пожежної безпеки,  електробезпеки,  техногенної безпеки. Протягом лютого-

травня пройшли екстрені курси долікарської допомоги проведені вчителем 

предмету «Захист України» Слободнюком В.В.  

На початку  навчального року, напередодні канікул і святкових днів 

проводилися  інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів. Регулярно 

проводилися  цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, поїздками, 

спортивними змаганнями.  

У закладі згідно з вимогами Закону України «Про охорону праці» 

проводяться інструктажі з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної 

безпеки. Своєчасно і системно практично відпрацьовуються правила евакуації. 

Правила поведінки під час освітнього процесу, в умовах надзвичайних ситуацій, 

алгоритму дій у разі нещасного випадку оприлюднені на стендах у коридорах і 

кабінетах та на сайті закладу освіти.  

        У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань 

охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерні, спортзал маєнеобхідний 

перелік документації з питань безпеки життєдіяльності.  Під час проведення 

уроків, практичних занять  з інформатики, хімії, фізики, біології, фізичної 

культури,  трудового навчання проводилися регулярні інструктажі з охорони 

праці, безпеки життєдіяльності.  Учителі-предметники, класні керівники, 

керівники гуртків  систематично проводили профілактичні бесіди  щодо 

запобігання дитячого травматизму, про безпеку життєдіяльності, збереження 

здоров'я. 

З метою активізації роботи з попередження дитячого дорожньо-

транспортного травматизму були організовані зустрічі школярів із працівниками 

патрульної поліції. Спільно з фахівцями Рівнегазу були проведені бесіди про 

правила безпечної експлуатації газових приладів. 
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Щоквартально здійснювався аналіз стану травматизму серед  школярів та 

працівників закладу. Протягом навчального року не було зареєстровано жодного 

випадку виробничого травматизму.   

 

Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм 

насильства та дискримінації 

З метою створення безпечного освітнього середовища у закладі здійснюється   

комплексна  антибулінгова політика.   

     Відповідно до Закону України «Про освіту» у закладі розроблено, затверджено  

наказом  і оприлюднено: Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу,  

Порядок реагування на доведені випадки булінгу, Порядок дій при виявленні  

випадків булінгу та План заходів з протидії булінгу  на 2021-2022 н.р.   

      Зазначені документи, а також телефони служб, куди можна звернутися у  

випадку булінгу, розміщено на веб-сайті закладу, у класних кабінетах.   

      Для формування антибулінгової політики у закладі створено  комісію  з  

реагування на прояви булінгу. Протягом року підтверджених  випадків  булінгу  

не було.  З метою профілактики булінгу протягом 2021-2022  н.р. соціальним  

педагогом Загладкіною А.С.  у співпраці з класними керівниками організовано 

ряд  антибулінгових заходів, до проведення яких залучалися працівники юстиції,  

поліції, представники громадських організацій. Та слід відмітити, що 

анкетування,  яке проводилося  з учнями, показало, що поняття «булінг» у 

розумінні дітей дещо  спотворене. Звичайне зауваження з боку дорослих, яке 

носить рекомендаційний  характер, чи одноразовий конфлікт між дітьми часто 

сприймається як булінг. Тому  це питання ще потребує ситематичної роботи по 

роз’ясненню самої суті,  проведенню інформаційних заходів. 

Психологічний та соціально-педагогічний супровід освітнього процесу 

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

Загладкіна А.С. У 2021-2022 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.  
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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.  

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Система планування та оцінювання діяльності закладу 

Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом 

внутрішкільного контролю та календарних планів учителів-предметників і 

класних керівників. Така система планування, відпрацьована в школі й заснована 

на взаємодії всіх ланок, забезпечує координацію  їх діяльності, єдність вимог, 

сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню освітнього процесу й 

забезпечує планомірний розвиток школи.  

У школі в наявності всі нормативно-правові документи, що регламентують 

діяльність закладу загальної середньої освіти. На виконання Закону України «Про 

освіту» у 2021-2022 н.р. була здійснена ґрунтовна робота із створення Стратегії 

розвитку закладу на наступні роки. Потреба у стратегічному плануванні 

діяльності закладу була зумовлена необхідністю визначення подальших 

орієнтирів розвитку ЗОШ № 3, приведенням освітньої діяльності закладу  у 

відповідність до Законів України «Про освіту» та «Про повну загальну середню 

освіту»,  осмислення наявних внутрішніх та зовнішніх проблем,  підвищення 

ефективності функціонування закладу. Стратегія розвитку Рівненської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 3 Рівненської міської ради  представляє 

собою нормативно-управлінський документ, створений з метою визначення і 

планування траєкторії розвитку закладу на 2022-2025 роки. Це довгостроковий 

план, який інтегрує місію, цілі, пріоритети та дії в єдине ціле, визначає ресурсне 

забезпечення закладу з урахуванням його внутрішніх переваг і недоліків, 

очікуваних змін і потенційних можливостей.  До створення Стратегії розвитку 

закладу були залучені усі учасники освітнього процесу. Під час розроблення 

даного документу було враховано засади державної політики у галузі освіти, 

чинне законодавство та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність 

закладу загальної середньої освіти.   

Стратегія обговорена  та схвалена на засіданні педагогічної ради. Почалася 

робота з її реалізації. Річне планування та відстеження його результативності 

здійснюються відповідно до Стратегії розвитку та з урахуванням освітньої 

програми.  
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У  закладі  здійснюється самооцінювання якості  освітньої діяльності на 

основі Стратегії і процедур забезпечення якості освіти за напрямами: 1)  освітнє 

середовище; 2)  педагогічна діяльність; 3)  система оцінювання досягнень учнів; 

4)  управлінська діяльність.  

Комплексне самооцінювання діяльності закладу було здійснено у 2020 році. 

Його результати враховані при розробці Стратегії розвитку на наступні роки.  У 

2021-2022 н.р. здійснювалася активна робота щодо цифровізації та інформатизації 

освітньої та управлінської діяльності. Почала працювати в  інформаційно-

комунікаційній автоматизованій системі «Нові знання». Використання 

електронних журналів та електронних щоденників сприяло покращенню 

комунікації між педагогами і батьками та модернізувало управлінську діяльність.  

 

Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття 

управлінських рішень на основі конструктивної  співпраці учасників 

освітнього процесу 

Важливим аспектом роботи директора освітнього закладу є створення 

психологічно комфортного  середовища,  яке забезпечує  конструктивну 

взаємодію учнів, їх батьків, педагогічних та інших працівників та взаємну довіру. 

У  школі  забезпечені  умови для реалізації прав і обов’язків  усіх  учасників 

освітнього процесу.  Дирекцією  створюється такий мікроклімат, коли успіхи 

кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримуються, 

повноваження делегуються.   

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; 
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- 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 продовжуватиме 

працювати 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. 

Я, як директор школи,  в роботі з працівниками  надаю перевагу   

партнерському  стилю керівництва.  Управлінські рішення приймаються з  

урахуванням пропозицій учасників освітнього процесу.  Проблеми спільно  

обговорюються, виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш  

оптимальний, затверджується і в подальшому реалізується.   

Учасники освітнього процесу в школі мають відкриту і повну інформацію 

про те, які проблеми виникають у  закладі  та як вони вирішуються.  Сприяємо 

залученню учнівської молоді  до обговорення важливих для діяльності школи 

рішень  щодо вдосконаленню освітньої діяльності, покращенню освітнього 

середовища. Думка кожного важлива для нас.   

Керівництво  закладу  створює умови для розвитку громадського  

самоврядування. Відповідно до  статті 28 Закону України «Про освіту»  у закладі 

діють учнівське самоврядування, батьківські комітети, рада школи.  

Важливою, складною  та об'єктивно необхідною  функцією  управління  є 

контроль. Дирекція школи  використовує різноманітні форми моніторингу за 

станом організації освітнього  процесу, передбачені планом роботи:  моніторинг 

окремих питань предметів та виконання навчальних планів і програм, перевірка  

класних журналів, стану відвідування учнями навчальних занять,  тощо. 

Моніторинг здійснюється задля руху вперед, аналізу помилок і 

утруднень,окреслення перспектив. Аналіз результатів внутрішньо шкільного 

моніторингу знаходить відображення в рішеннях педагогічної ради школи, 

відповідних наказах по школі.   

Впродовж року відбулося 7 засідань педагогічних рад, на яких 

обговорювалися актуальні питання щодо покращення освітньої та управлінської 

діяльності закладу.   
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Фінанасово-господарська діяльність 

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, 

бюджетних коштів можна ознайомитись на сайті школи у розділі «Інформаційна 

прозорість закладу».  

 

 

 

 


