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 Про підсумки розвитку освіти  

Здолбунівського району у 2011-2012 навчальному році  

та завдання на 2012-2013 навчальний рік 

 

Шановні педагоги! Гості свята! Державним святом, Днем знань, 

розпочинається новий навчальний рік. Цей урочистий і радісний день ми 

завжди пов’язуємо з установами освіти як носіями надій на краще майбутнє. 

Висловлюю щиру повагу працівникам освіти за самовіддану, натхненну працю, 

за терпіння і віру, за любов до своєї справи і вихованців.  

За роки незалежності у Здолбунівському районі створені умови, що 

забезпечують конституційні права всіх громадян на здобуття якісної освіти. 

Поступово підвищується благополуччя вчителів та учнів, зміцнюється 

навчально-матеріальна база; забезпечується рівний доступ до якісної освіти, 

впроваджуються нові педагогічні технології, якісні зміни у складі педагогічних 

кадрів, відбувається інтеграція установ освіти в європейський та світовий 

простір; формуються духовні орієнтири дітей, забезпечується відкритість та 

демократизація освіти.  

ХХІ століття ставить нові вимоги перед усім суспільством, перед 

освітою, перед учителем. Як іти в ногу з часом, як у погоні за новим, не 

розгубити вже накопичений позитивний досвід, як забезпечити рівний доступ 

до якісної освіти в усіх навчальних закладах, як результативно надати освітні 

послуги кожному учаснику навчально-виховного процесу – усі ці питання 

хвилюють учительство України, в тому числі і району. 

У 2011-2012 навчальному році діяльність відділу освіти  

райдержадміністрації була спрямована на поліпшення якості освіти та рівного 

доступу до неї. Ці завдання визначені Указами Президента України від 4 липня 

2005 року №1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні» та від 20 березня 2008 року 

№244/2008 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні, 

Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, положеннями Національної 

Доктрини розвитку освіти, рішеннями колегій Міністерства освіти і науки 

України, розпорядженнями голови обласної та районної адміністрацій і 

затвердженими сесіями обласної і районної рад цільовими програмами,   а 

також ухвалою районної серпневої конференції педагогічних працівників 2011 

року, метою яких є поліпшення якості освіти в районі.   

 Зусилля відділу освіти , районного методичного кабінету, за активної 

підтримки  та районної державної адміністрації, районної ради, громадян 

району, депутатів усіх рівнів, були зосереджені на реалізацію пріоритетних 

напрямів розвитку освіти, визначених серпневою конференцією педагогічних 

працівників 2011 року, подолання наявних проблем, вирішення перспективних 

завдань. 

 Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2011-

2012 навчальний рік серпневою педагогічною конференцією було визначено: 

-         модернізації змісту дошкільної освіти; 

- подальшої розбудови системи моніторингових досліджень; 

- створення умов для впровадження профільного навчання; 
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- удосконалення змістового наповнення підготовки педагогічних, 

методичних та керівних кадрів ; 

- запровадження інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з 

особливими потребами ; 

- виховання у дітей та молоді цілісної системи цінностей і духовних 

пріоритетів тощо. 

Забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі 

 

Для виконання поставлених завдань у районі забезпечено розробку та 

реалізацію районних програм розвитку освіти з відповідним фінансуванням . 

 У 2011 році районною радою затверджено Районну цільову соціальну 

програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, Програму 

підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 

року, Програму розвитку дошкільної освіти на 2011-2017 роки, районну  

програму роботи з обдарованою молоддю на 2011-2014 роки, Програму 

„Шкільний автобус”. 

 Завершено реалізацію Програми забезпечення загальноосвітніх, 

професійно-технічних і вищих навчальних закладів сучасними технічними 

засобами навчання з природничо-математичних і технологічних 

дисциплін. За період із 2008 року понад 350тис  грн. з обласного бюджету 

спрямовано на реалізацію заходів Програми, а упродовж 2011 року відділом 

освіти райдержадміністрації організовано закупівлю обладнання для 3 кабінетів 

фізики, 1 – біології, 2 – математики, із 6 інтерактивними комплексами.  

Однак це лише незначна частина від потреби. У більшості навчальних 

закладів обладнання не поновлювалося більше 20-30-ти років.  

 На реалізацію Районної програми роботи з обдарованою молоддю з 

районного бюджету у 2011 році використано понад 49 тис. грн. на виплату 

відповідних стипендій та надбавок до зарплат  обдарованій молоді та 

педагогічним працівникам, які підготували призерів інтелектуальних змагань 

обласного та державного  рівнів. 

Розв’язання проблем освіти і науки здійснюється через виконання 

основних завдань цієї програми, а саме: підвищення рівня науково-

методичного та матеріально-технічного забезпечення роботи з обдарованою 

молоддю; визначення основних напрямів роботи з обдарованою молоддю, 

використання інноваційних методів роботи; науково-методичний та психолого-

педагогічний супровід виявлення відбору та підтримки обдарованої молоді, 

розроблення індивідуальних програм; сприяння підвищенню соціального 

статусу обдарованої молоді та її наставників; удосконалення професійної 

підготовки (перепідготовки) педагогічних працівників, забезпечення 

скоординованої діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, навчальних закладів і громадських організацій із розвитку 

обдарованої молоді; забезпечення стимулювання обдарованої молоді та її 

наставників. 

Виконання даної Програми забезпечує підтримку розвитку творчого 

потенціалу здібних та обдарованих учнів. Систематично проводиться робота 

щодо виявлення обдарованої молоді та створення умов для її розвитку, 
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створення класів та груп з поглибленим вивченням предметів, збільшення 

кількості гуртків та забезпечення доступності позашкільної освіти. У районі  

реалізовуються заходи, направлені на залучення обдарованої молоді до 

науково-дослідницької, експериментальної, творчої діяльності, забезпечено 

проведення Всеукраїнських олімпіад і конкурсів.  

Із метою впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальних закладах та здійснення підготовки учнівської молоді до 

повноцінної та плідної життєдіяльності в інформаційному суспільстві, 

підвищення якості, доступності та ефективності освіти реалізуються положення 

Програми впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальних закладах району на період до 2015 року. Заходами Програми 

передбачено подальший розвиток інформаційно-комунікаційних технологій, 

удосконалення комп’ютерних мереж навчально-комп’ютерних комплексів 

навчальних закладів району та підключення в повному обсязі загальноосвітніх 

шкіл до мережі Інтернет.  

 З метою впровадження механізму стійкого інноваційного розвитку 

природничо-математичної освіти та його застосування у шкільній практиці 

розпорядженням голови облдержадміністрації схвалено Програму підвищення 

якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року, 

яка затверджена відповідним рішенням сесії районної ради. Заходами 

Програми передбачено поліпшення якості шкільної природничо-математичної 

освіти, зміцнення матеріально-технічної та навчально-методичної бази 

загальноосвітніх навчальних закладів, впровадження новітніх інформаційно-

комунікаційних технологій під час вивчення предметів природничо-

математичного циклу, створення умов для подальшого розвитку інтересу 

учнівської молоді до природничо-математичних наук, забезпечення розвитку 

системи перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

загальноосвітніх навчальних закладів, створення умов для розвитку наукових 

досліджень у галузі математики, фізики, хімії, біології, географії, що у 

подальшому сприятиме розвитку інноваційної економіки на основі інтеграції 

освітньої, наукової та виробничої діяльності. 

Другий рік з районного бюджету фінансується районна цільова соціальна 

програма розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року. У 2011 році 

на реалізацію її заходів використано  56 тис. грн, або 100 відсотків 

запланованих коштів, у 2012 році передбачено  35 тис. грн. 

Забезпечено постійне  фінансування програми  «Шкільний автобус», а  це 

до 900 тис. грн. щорічно, що дає можливість утримувати автобуси, підвозити до 

місць навчання 538 учнів.   Наразі в районі потребують підвозу 1111 учнів,   

проблема підвезення повністю не знята , оскільки потреба складає  ще 12 

автобусів. 

Відповідно до заходів районної програми «Шкільний автобус» протягом 

2003 – 2011 рр.  було  придбано 5 автобусів за кошти місцевого бюджету та 3 – 

з державного. Один з них – у грудні минулого року подаровано  Будеразькій 

ЗОШ І-ІІІ ст. з нагоди   відкриття нової школи. Та цьогоріч буде направлено 

двом закладам - Гільчанській та Мізоцькій школам. 
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Дошкільна освіта 
«Дошкільна освіта – це вища освіта за своїм значенням. Вона 

унеможливлює, якщо якісна, брак в усіх інших ланках освіти», - підкреслив 

Міністр Дмитро Табачник. Суттєві зміни відбулися за звітний період у 

нормативно-правовій системі дошкільної освіти.  

У травні цього року затверджено два важливі документи – нову 

редакцію Базового компонента дошкільної освіти України та оновлену 

програму розвитку дітей старшого дошкільного віку „Впевнений старт”. Ці 

документи доопрацьовані відповідно до вимог сьогодення та узгоджені з новим 

Державним стандартом початкової загальної освіти для забезпечення 

наступності між дошкіллям та школою. 

На виконання Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти 

в Україні до 2017 року та резолюції І Всеукраїнського з’їзду педагогічних 

працівників дошкільної освіти, з метою підняття престижності професії 

педагога дошкільного навчального закладу, визначення та об’єднання 

потенціалу дошкільної освіти різних регіонів України, Міністерством освіти і 

науки, молоді та спорту України оголошено проведення в м. Києві 27 вересня 

2012 року Всеукраїнського Дня дошкілля. 

Вирішення проблем дошкільної освіти стає все більш пріоритетним 

напрямом у державі загалом і в районі зокрема.  

Сьогодні дошкільну освіту в районі забезпечує 21 дошкільний 

навчальний заклад. Серед них 6 дошкільних закладів, що працюють другий рік   

з групою короткотривалого перебування дітей. Суттєво збільшилась кількість 

дітей, охоплених дошкільними навчальними закладами. Так, у місті та селищі 

Мізоч вона становить - 1203 (71 %), в сільській місцевості - 358 (20 %). 

Такому зростанню сприяло відкриття шостої групи в дошкільному 

навчальному закладі № 2 «Дзвіночок» м. Здолбунова, переобладнання ясельної 

групи на садову в дошкільному навчальному закладі № 3 «Ладоньки»                  

м. Здолбунова, відкриття окремого корпусу на дві групи в дошкільному 

навчальному закладі «Малятко» смт. Мізоч, відкриття третьої групи в 

дошкільному навчальному закладі «Теремок» с. Гільча Друга Урвенської 

сільської ради, роботою груп з короткотривалим перебуванням дошкільного 

навчального закладу «Сонечко» Будеразької сільської ради.  

Крім того, триває реконструкція будівлі дошкільного навчального 

закладу с. Івачків Миротинської сільської ради; продовжуються роботи по 

переведенню групи з короткотривалим перебуванням Білашівського 

дошкільного навчального закладу «Дзвіночок» Білашівської сільської ради в 

повний режим з харчуванням, а також  проводяться роботи по виготовленню 

кошторисно – проектної документації на реконструкцію частини приміщень 

Дерманського НВК під дитячий садок.  

Проте, збільшення чисельності населення гостро ставить питання щодо 

побудови нових дошкільних навчальних закладів в м. Здолбунові та с. 

Здовбиця, с. Новомильськ, відкриття груп у дошкільному навчальному закладі 

«Сонечко» Глинської сільської ради, «Волошка» с. Кунин Уїздецької сільської 

ради, реконструкція на дві групи дошкільного навчального закладу «Калинка» 

Уїздецької сільської ради.   
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Важливою умовою функціонування дошкільних закладів є належний стан 

приміщення, забезпечення санітарно-гігієнічного та теплового режиму в 

закладі, організація повноцінного харчування. У минулому навчальному році 

завершилось будівництво котельні та капітальний ремонт дошкільного 

навчального закладу «Вишенька» Бущанської сільської ради. До початку 

нового навчального року проведена заміна мережі водовідведення в 

дошкільному навчальному закладі «Калинка» Уїздецької сільської ради, в ряді 

закладів замінені вікна та двері, оновлюються меблі за рахунок батьківських 

коштів. Проблемним залишається забезпечення норм харчування, збільшення 

вартості харчування в літній період. 

Дошкільна освіта Здолбунівщини - це невичерпний потенціал 

педагогічної майстерності та сучасної наукової думки.  

 Дошкільні навчальні заклади району беруть участь в експериментальній 

роботі обласного рівня. Це дошкільний навчальний заклад «Чебурашка»                 

м. Здолбунова (завідувач Пасько Людмила Миколаївна) з теми  «Професійний 

розвиток педагогів в системі безперервної педагогічної освіти» та дошкільний 

навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. Здолбунова (завідувач Кадлубіцька 

Жанна Володимирівна), темою якої є  «Формування готовності педагогічних 

кадрів до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного 

навчання». 

 У районі активно працюють опорні дошкільні заклади  обласного рівня:  

дошкільний навчальний заклад № 3 «Ладоньки» м. Здолбунова (завідувач 

Назаренко Тетяна Леонідівна) «Робота з батьками: нові підходи» та 

дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. Здолбунова (завідувач 

Кадлубіцька Жанна Володимирівна) «Інтегровані процеси в дошкільному 

навчальному закладі», районного рівня - дошкільний навчальний заклад 

«Чебурашка» м. Здолбунова (завідувач Пасько Людмила Миколаївна) 

«Підготовка дітей до навчання в школі». 

 Є у дошкільників  району і перемоги за підсумками минулого 

навчального року: 

-  І місце в обласному ярмарку педагогічної творчості, номінація «дошкільна 

освіта» - Лаба Наталія Георгіївна, методист дошкільного навчального закладу           

№ 5 «Усмішка» м. Здолбунова; 

- ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу на кращий Інтернет-

сайт, номінація «дошкільний навчальний заклад загального розвитку» -  

дошкільний навчальний заклад № 5 «Усмішка» м. Здолбунова (завідувач 

Кадлубіцька Жанна Володимиріна); 

-  ІІ місце в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу «Дошкільний 

навчальний заклад майбутнього» -  дошкільний навчальний заклад «Малятко» 

Мізоцької  селищної ради (завідувач Лищун Олеся Василівна). 

   

Загальна середня освіта 

 

На початку 2011-2012 навчального року розпорядженням голови 

райдержадміністрації було затверджено мережу загальноосвітніх навчальних 

закладів. Всього у 39 загальноосвітніх навчальних закладів функціонувало 363 
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класи, в яких навчалося 6085 учнів, у тому числі: загальноосвітніх шкіл І 

ступеня – 11, у них - 417 учнів, 23 класи; загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів – 

10, у них - 556 учнів, 63 класи; загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів – 14, у них - 

3982 учні, 216 класів ; навчально-виховних комплексів – 3, у них - 705 учнів, 43 

класи; гімназій – 1, у ній – 425 учнів, 18 класів. 

Поглиблено вивчали англійську мову 720 учнів у 29 класах, математику – 

1 клас, 23 учні; українську мову, фізичну культуру – 1 клас, 18 учнів, 6 класів, 

79 учнів -  технологічного  профілю,  природничо – математичний профіль – 5 

класів, 82 учні, філологічний профіль – 12 класів, 263 учні, художньо – 

естетичний профіль – 1 клас, 28 учнів, суспільно-гуманітарний профіль – 4 

класи, 77 учнів.  

У  школах працювало 18 груп продовженого дня з кількістю 540 учнів. У 

трьох класах заочної форми навчання для працюючої молоді навчалося 47 

учнів. Було організоване індивідуальне навчання  з 173 учнями. Призупинене 

навчання через відсутність учнів у двох школах І ступеня – Залібівській і 

Озерківській. 

 Атестати про повну загальну середню освіту отримали 450 випускників 

11-их  класів. 39 учнів нагороджено медалями: з них 10 срібною та 29 золотою. 

У порівнянні з попереднім навчальним роком кількість медалістів зросла на 0,3 

% та становить 8,9 % від загальної кількості випускників. 609 учнів отримали 

свідоцтва про базову середню освіту, з них 30 -  свідоцтва з відзнакою. Це 

складає 4,9%, що на 1,7% менше у порівнянні з попереднім навчальним роком.  

 Якість освіти набуває в сучасному світі особливої уваги. Саме результати 

навчальних досягнень учнів початкових класів обумовили необхідність 

поновити зміст Державного стандарту початкової освіти та вдосконалити 

Базовий навчальний план початкової загальної освіти. Упровадження нової 

редакції Державного стандарту розпочинається з 1 вересня цього року і 

здійснюватиметься поступово до 2015 року. Зміст початкової освіти  

вперше в історії вітчизняної освіти є багатокомпонентним і дитиноцентричним. 

Він суттєво збагачений творчим, дієвим компонентом. 

 Нові стандарти вимагають принципової корекції в роботі педагогів. 

Учитель початкової школи має оволодіти новим для сьогодення інструментом – 

сучасною методикою навчання дітей початкового шкільного віку основам 

інформатики та іноземної мови. 

 З метою вдосконалення навчально-виховного процессу та створення 

сприятливих умов для навчання учнів 1-х класів започатковано проведення 

Всеукраїнської акції «Дай руку, першокласнику!». Створення сприятливого 

середовища для адаптації дитини до навчання, забезпечення її гармонійного 

розвитку, успішного навчання та виховання – основні вимоги і мета проведення 

на належному рівні акції. Ряд заходів проведено і в нашому районі. Зокрема,  15 

та 17 серпня 2012 року відділ освіти  взяв участь у Всеукраїнській акції «Нові 

стандарти  - нова школа» у формі відвідування делегацією Чортківського району 

Тернопільської області навчальних закладів району, а делегацією Здолбунівщини 

– навчальних закладів Локачинського району Волинської області   Про гостроту 

цього питання свідчить і те, що підсумкова колегія Міністерства освіти і науки, 
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молоді та спорту, яка відбулася вчора, 28 серпня 2012 року, присвячена була 

питанням  початковій освіті. 

Визначальна роль у формуванні національно свідомої, духовно багатої, 

всебічно розвиненої особистості, спроможної гідно представляти себе і свій 

народ у світовій цивілізації і культурі, належить учителям-україністам. 

Учителі української мови та літератури систематично підвищують свій 

фахових рівень шляхом участі в роботі різних методичних структур, 

предметних конкурсах, у процесі самоосвіти та перебування на курсах 

підвищення кваліфікації. 

У результаті вони досконало реалізують мету мовно-літературної освіти, 

керуються сучасними підходами до навчально-виховного процесу, які 

базуються на інноваційних концепціях освітніх методиках і технологіях, 

перспективному педагогічному досвіді. 

Зокрема, вчителі Здолбунівської гімназії, а також Дерманського НВК 

(Шепельчук О.А. і Ужвін Г.В.) та Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів (Парфенюк А.А.) вміло організовують проектну діяльність учнів на 

уроках словесності. 

Україністи Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 та 

члени районної творчої групи, керівником якої є учитель-методист 

Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Паламарчук Н.М., 

застосовують відповідно осмислювально-концентроване та особистісно-

зорієнтоване навчання, що тільки позитивно впливає на кінцевий результат 

роботи, а саме на глибоке засвоєння школярами знань з мов і літератури, 

сформованості в них умінь і навичок, необхідних для вільного володіння 

мовою, як засобом спілкування і пізнань. 

Використання мультимедійних технологій, комп’ютера на уроці та 

інтерактивних технологій дозволяє вчителям Здолбунівських загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів №1, №3, №5, Білашівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів, Мізоцького НВК, Суємської, П’ятигірської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів тощо забезпечити партнерство вчителя й учня на уроці, зробити 

навчання цікавим і цим самим підвищити інтерес школярів до вивчення мови й 

літератури, перетворюючи матеріал у доступний, зрозумілий кожному учневі.  

Інтегровані уроки, які проводить учитель Новомощаницької ЗОШ І-ІІ 

ступенів Капітула О.С. сприяють  розвитку мислення, уяви, фантазій, що  є 

необхідною  умовою творчої допитливості дитини.  

Система ж  диференційованих проблемних завдань, які використовують 

словесники на уроках,  уможливлюють конструювання ситуації «успіху» для 

дітей із різним рівнем інтелектуального розвитку. 

І як наслідок – результативні виступи на ІІІ етапах Міжнародного 

конкурсу з української мови ті ім. Петра Яцика (5 переможців) і Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу студентської та учнівської молоді імені Тараса 

Шевченка (3 учні здобули призові місця, один із них став переможцем (І місце) 

IV етапу). 

Головним завданням навчання історії є розвиток в учнів історичного 

мислення, формування позитивної історичної самоідентифікації, 

відпрацювання навичок творчої діяльності та вмінь використовувати отриманні 
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знання та навички на практиці, виховання в молодого покоління особистісних 

рис громадянина України, загальнолюдських духовних цінностей, 

демократизму, патріотизму, підготовка учнів до свідомої активної участі в 

суспільному житті. 

Яскраво і захоплююче подає історичні факти учитель Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Місікова А. М.; учителем 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Слободянюком С.І. 

продовжується робота по вивченню історії рідного села, систематизується та 

поповнюється краєзнавчий матеріал.  

У 2011-2012 н.р. восьмикласник Здолбунівської гімназії Кравчук Д.Ю. , 

здобувши перемогу у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії,  зайняв ІІІ 

місце у IV етапі Всеукраїнської олімпіади. Здобуте ІІ місце на обласному етапі 

Всеукраїнського турніру юних істориків свідчить про клопітку індивідуальну 

роботу, яку систематично проводить в даному навчальному закладі вчитель-

методист Здолбунівської гімназії Буцька Л.М. 

У 2011-2012 н.р. учениця Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №3 Войчун Наталія здобула ІІІ  місце у ІІ етапі конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт МАНу, була учасницею Всеукраїнської науково-

практичної конференції: «Україна очима молодих» (вч. Грипич Н.О.). 

Стрімкі зміни, що відбуваються з українському суспільстві, осучаснення 

освітньої системи, досягнення в галузі теорії і практики навчання іноземних 

мов ставлять перед українською школою необхідність оновлення змісту та 

методів навчання іноземних мов. Основним завданням навчання цих  мов у 

школі має стати компетентнісний підхід, наступність та особиста творчість 

учня під час навчального процесу. 

Новим змістом початкової загальної освіти у 1-х класах загальноосвітніх 

навчальних закладів передбачено навчання іноземної мови з 1-го вересня 2012 

року. Найперше, до чого ми маємо прагнути - підготувати вчителя початкових 

класів до реалізації програм з іноземної мови. 

В основному,  вчителі іноземної мови району розуміють основні 

положення та принципи сучасної методики викладання предмета, які 

забезпечують виконання освітніх, виховних та розвиваючих завдань іноземної 

мови, активно використовують їх у своїй практиці. 

Про належний рівень організації навчально-виховної роботи свідчать 

результати участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді, конкурсі-захисті науково-

дослідзицьких робіт МАН. Це вихованці Здолбунівської гімназії ( вч. Карленко 

Л.Є., Шмендель А.М., Кузьма Г.І.), Здолбунівської ЗОШ І-ІП ступенів №4 (вч. 

Нетикша Т.Л.), Здолбуівської ЗОШ І-ІП ступенів №6 (вч. Мірковець Г.Д.), 

Глинської ЗОШ І-ІП ступенів(вч.Москалець О.П.) 

Результативність: (заходи обласного рівня) 
Назва предмету 2008 рік 

 

2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

олімпіади      

Англійська мова 4 3 3 2 2 

Французька мова - - - 1 2 
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Німецька мова 3 2 2 2 
1 

МАН      

Англійська мова 4 - 2 1 1 

Німецька мова 1 - 1 2 2 

 

Загалом, мовна політика районного відділу освіти та райметодкабінету  

спрямована на популяризацію білінгвізму, збереження вивчення французької та 

німецької мови як другої іноземної та створення мотивації для вивчення 

польської мови. 

Всього ж у школах району вивчається 4 іноземних мови : англійська -у 25 

ЗНЗ, французька - у 3-х, німецька - у 6-и, польська - у 2-х. 

Важливою складовою літературної та загально гуманітарної освіти є 

шкільний курс світової літератури, оскільки синтезує в собі найвищі 

досягнення культури світу. Вчителі району творчо підходять до реалізації 

змісту програми з предмета та займають чільне місце серед педагогів області, 

демонструючи свої здобутки у Всеукраїнських олімпіадах, конкурсі захисті 

науково-дослідницьких робіт МАН, різноманітних конкурсах, фестивалях. Це 

вихованці Здолбунівської гімназії (вч. Піскаєва Т.Є., Буцька І.В.), 

Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 3 (Човпило А.М.). 

Результативність  (заходи обласного рівня): 
Назва предмету 2008 рік 2009 рік 2010 рік 2011 рік 2012 рік 

олімпіади      

Російська мова    1  

МАН      

Світова література 2 2 4 4 3 

Журналістика    1 1 

 

У 2011 році на базі Здолбунівської гімназії було проведено 

Всеукраїнський семінар учителів та науковців з теми «Компаративний аналіз 

художнього твору». 

 Свій науковий світогляд, здатність до аналітичної діяльності показали 

учителі Здолбунівський загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 4,6, Здовбицької 

ЗОШ І-ІІІ ст., Суємської, П»ятигірської ЗОШ І-ІІ ступенів Сітоська Н.Г.. 

Ткачук Н.І., Кузьміч Н.І., Мельник Л.М., Палічук С.С., які були залучені до 

моніторингу та апробації підручників світової літератури (автори Ковбасенко, 

Наливайко, 10 клас) і узагальнили матеріали відповідно до визначених 

критеріїв. 

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 є обласним 

опорним закладом з вивчення світової літератури. 

 

Основну увагу вчителі трудового навчання району спрямовують на 

ознайомлення учнів з проектно-технологічною діяльністю з опорою на знання з 

основ наук на рівні предметно технологічної діяльності, забезпечення 

послідовного формування в учнів уявлень про зміст та етапи цілісного 

проектування, виготовлення виробів, їх підготовки до проектно-технологічної 
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діяльності: обґрунтування цього виробу; художнє конструювання; підборі 

конструктивних матеріалів. 

Кращими в районі є такі  вчителі трудового навчання, як  Гаврилюк О.В. 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4), Шевчук В.П. 

(Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6), Гончарук М.В. 

(Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів), Мачелюк С.В. (Білашівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, які вміло розвивають в учнів  творче і 

конструктивне мислення, уміння працювати з інформаційними джерелами, 

різними видами проектно-технологічної документації, формують у них  

навички проектної діяльності, уміння зробити аналіз  технологічних об’єктів та 

оцінити їх.. 

Слід відмітити, що на належному рівні у шкільних майстернях 

Здовбицької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, Дерманського НВК, 

Здолбунівської  загальноосвітньої школа І-ІІІ ступенів №4 діють виставки 

кращих учнівських робіт. 

 Реалізація виховання освіченої, фізично та соціально здорової творчої 

особистості є найактуальнішою проблемою суспільства. Серед традиційних 

цінностей українського народу велику увагу мали здоров’я і фізична 

досконалість. Сьогодні формування здорового способу життя можливе лише 

через інтеграцію знань про здоровий спосіб життя у базові дисципліни, через 

викладання в навчальних закладах освіти шкільного курсу «Основи здоров’я» 

Досконало володіють інноваційними методами викладання, а особливо 

тренерськими, вчителі Здолбунівських  загальноосвітніх  шкіл І-ІП ступенів № 

3,6 (Таргонська Т.І., Романик О.С.), Гільчанської, Білашівської 

загальноосвітньої школи І-ІП ступенів (Завадська О.Л., Ваколюк І.В.), 

Миротинської, Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів (Вознюк Т.С., 

Дацишина Л.П.). 

19 квітня 2012 року на базі Здолбунівської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів №6 Рівненським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти  проведено семінар - практикум "Використання комп'ютерних 

технологій і мультимедійних засобів у навчально - виховному процесі з біології 

та основ здоров'я"ґ. на якому було  презентовано досвід роботи вчителів основ 

здоров'я Здолбунівського району. Фрагменти цього заходу були висвітлені на 

телеканалі "РТБ" у програмі "СвітОсвіт" 05 травня 2012 року. 

15-16 травня 2012 року Рівненським обласним інститутом 

післядипломної педагогічної освіти було вивчено стан навчання основ здоров'я 

у навчальних закладах району. Схвально працівники інституту відгукувались 

про роботу вчителів Здолбунівських  загальноосвітніх шкіл  І-ІП ступенів №3,6 

(Таргонська Т.І., Романик О.С.), Кунинської загальноосвітньої школи І-ІІ 

ступенів (Дацишина Л.П.) 

Ефективною є організація позакласної роботи. Щорічно учні району 

стають переможцями конкурсів дружин юних пожежних, загонів юних 

інспекторів руху. Двічі учні брали участь у конкурсі серед команд клубу 

веселих і кмітливих юних інспекторів руху. 

Протягом 2011-2012 н.р  результативність участі є такою:  
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Навчальний 

заклад 

Обласний конкурс 

дружин юних 

пожежників 

Обласний конкурс 

загонів юних 

інспекторів руху 

Обласний конкурс 

серед команд клубу 

веселих і 

винахідливих 

Обласний зліт-

випробування 

«Юний 

рятувальник» 

Здолбунівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
    ІІ місце  

    (2012 рік) 

  

Здолбунівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
  І місце  

(зональний 2012) 
 

 

 Введення до навчального плану загальноосвітньої школи предмета “Основи 

здоров’я’’ передбачає не лише вивчення матеріалу програми курсу, а й організацію 

позаурочної діяльності, функціонування кабінетів здоров’я, куточків основ здоров’я. 

Однак, у районі недостатньо вирішується питання щодо створення медичних  

кабінетів . 

 

Зовнішнє незалежне оцінювання 

Як і у минулі роки, у Здолбунівському районі була проведена значна 

організаційна робота щодо проведення зовнішнього незалежного оцінювання. 

Усього у 2012 році для участі в ЗНО було зареєстровано 345 (80%) 

випускників 11-х класів, взяли участь 320 учасників.  

  Найпопулярнішими предметами, як і у минулі роки, була українська мова, 

історія України, математика, біологія.  

   У проведенні зовнішнього незалежного оцінювання були задіяні 118 

педагогічних працівників закладів освіти району у якості  старших інструкторів 

та інструкторів, екзаменаторів, уповноважених осіб УЦОЯО на пунктах 

тестування.  

Щиро дякую всім педагогічним, керівникам закладів освіти за активну 

участь у забезпеченні процедур ЗНО-2012.  

Учні навчальних закладів району засвідчили високий рівень  підготовки. 

Зокрема, випускниця Здолбунівської гімназії Гайдук Юлія та випускниця 

Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6 Свиріпа Дарина за результатами 

тестування   набрали 200 балів відповідно з біології та історії України.   

Нам приємно зазначити, що результати ЗНО школярів району з більшості  

предметів вищі від середньостатистичного  показника по області.  
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Офіційного звіту Українського центру якості освіти про результати ЗНО 

2012 року ще не оприлюднено, але відділом освіти буде  обов’язково 

проаналізовано підсумки зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року і 

доведено інформацію до керівників закладів освіти.  

 Упровадження інклюзивної освіти у загальноосвітні навчальні 

заклади 

 

Сьогодні особливої значущості набуває проблема інклюзивної освіти дітей 

з особливими освітніми потребами та їх інтеграції в загальноосвітній простір. 

Запорукою успішної реалізації моделі інклюзивної освіти є ефективна співпраця 

педагогів, батьків, учнів та громадськості. 

Основними завданнями інклюзивного навчання є: здобуття дітьми з 

особливими освітніми потребами відповідного рівня освіти у середовищі 

однолітків відповідно до Державного стандарту загальної середньої освіти; 

забезпечення різнобічного розвитку дітей, реалізація їх здібностей; 

забезпечення диференційованого психолого-педагогічного супроводу; 

створення позитивного мікроклімату у загальноосвітньому навчальному закладі 

з інклюзивними формами навчання, формування активного міжособистісного 

спілкування дітей з особливими потребами з іншими учнями; надання 

консультативної допомоги сім’ям, які виховують дітей з особливими освітніми 

потребами та залучення батьків до розробки індивідуальних програм навчання.  

 У загальноосвітніх навчальних закладах району з інтегрованим та 

інклюзивним навчанням створюються умови для безперешкодного доступу 

дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку. У  

навчальних закладах наявні пандуси та кнопки виклику. 

 У нашому районі,  зокрема у Здолбунівській загальноосвітній школі  І-ІІІ 

ступенів № 6 та Здолбунівській загальноосвітній школі  І ступеня №7 працює 5 

класів корекції знань, де навчається 33 учні, організоване індивідуальне 

навчання на дому для  68 дітей. У дошкільному навчальному закладі № 5 

«Усмішка» м. Здолбунова 16 дітей охоплені системою інклюзивного навчання.   

У складі відділу освіти постійно функціонує психолого-медико-педагогічні 

консультації, робота якої направлена на виявлення та обстеження дітей, які не 

засвоюють шкільну програму загальноосвітніх шкіл, виявлення дітей 

дошкільного віку, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку, 

визначення умов реабілітації і  соціальної адаптації таких дітей. 

До штатного розпису базових загальноосвітніх навчальних закладів району з 

інтегрованим та інклюзивним навчанням уведені посади соціального педагога, 

психолога та логопеда. 

 У районі зростає число дітей, які потребують спеціального навчання.  У 

багатьох випадках батьки відмовляються від навчання дитини в спеціальних 

школах-інтернатах,  де створені усі умови для реабілітації та лікування дитини, 

тому у 2011-2012 н. р. 69  хворих дітей навчалося за індивідуальною формою 

     навчання та відповідними програмами у загальноосвітніх закладах району. 
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Відділом освіти запроваджена системна організаційно-методична, 

консультативно-роз’яснювальна робота серед керівників навчальних закладів, 

педагогічних працівників, громадськості, батьків щодо забезпечення права дітей 

з особливими потребами на освіту; оновлюються банки даних цих дітей.  

Проте забезпеченість дітей, які потребують корекції фізичного і 

розумового розвитку, підручниками і наочними дидактичними посібниками  є 

частковою і потребує оновлення.  

Із метою підвищення якості надання освітніх послуг у дошкільних та 

загальноосвітніх навчальних закладах, що працюють над упровадженням 

інклюзивної моделі освіти у області, було визначено 17 базових навчальних 

закладів, які активно використовують вище згадані технології та методики,  

серед них і ДНЗ №5 „Усмішка” Здолбунівської міської ради, Гільчанська ЗОШ І-

ІІІ ступенів . Педагогічні колективи цих освітніх закладів мають на меті брати 

участь в освітніх проектах, спрямованих на втілення принципів особистісно 

орієнтованої, інклюзивної освіти для дітей із активним залученням сімей і 

громад.  

Реалізація інклюзивної моделі освіти у цих навчальних закладах 

здійснюється шляхом вирішення таких завдань: створення єдиного 

психологічного комфортного освітнього середовища для дітей, які мають різні 

стартові можливості; забезпечення діагностування ефективності процесів 

корекції, адаптації та соціалізації дітей з особливостями розвитку на етапі 

шкільного навчання; організація системи ефективного психолого-педагогічного 

супроводу інклюзивного навчання; охорона та зміцнення фізичного й нервово-

психічного здоров’я дітей; соціально-трудова адаптація школярів з особливими 

освітніми потребами; зміна суспільної свідомості щодо дітей з особливостями в 

розвитку. 

Проте найбільшою проблемою є забезпечення права дітей з особливими 

потребами навчатися за місцем проживання в умовах загальноосвітнього 

закладу. Ще не створені умови у загальноосвітніх навчальних закладах для 

реалізації права зазначеної категорії дітей на навчання зі своїми ровесниками. 

Чи не основну роль тут грає ставлення соціуму, а звідси внесення відповідних 

змін у законодавство, аби створити повноцінні умови для дітей з тими, чи 

іншими потребами в розвитку. І пандуси у цьому відіграють чи не останню 

роль. Головне, це можливість пересування між поверхами школи, забезпечення 

технічними засобами навчання, спеціальним обладнанням, медичною 

апаратурою, відповідною кількістю асистентів (штатними нормативами 

передбачено лише 1 ставку), індивідуальними навчальними програмами, 

гарантоване підвезення шкільним автобусом, і, звичайно, терпиме і 

толерантне ставлення ровесників. Сьогодні такі умови створені лише у 

спеціальних закладах.  

Тому для повноцінної реалізації прав дітей з особливими потребами 

потрібна відповідна державна цільова програма, необхідна кількість 

спеціалістів-дефектологів, нормативна база, навчальні програмами, 

методичні рекомендації. 
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Модернізація змісту і форм науково – методичної діяльності в умовах 

компетентісно орієнтованої освіти  
  

Розв'язання актуальних проблем сучасної школи, завдань її глибинного 

оновлення потребує створення ефективної, мобільної системи післядипломної 

педагогічної освіти. 

Зміна концептуальних орієнтирів, зокрема реалізація особистісно 

зорієнтованої парадигми, компетентнісного, диференційованого та 

технологічного підходів зумовили перегляд основних напрямів розвитку 

освіти, в тому числі визначення чітких шляхів професійного розвитку 

педагогічних працівників, формування їх фахової майстерності. Нове бачення 

методичної роботи з педагогічними працівниками на державному рівні (наказ 

МОіНУ від 08.12.2008 №1119 "Про затвердження Положення про районний 

(міський) методичний кабінет (центр)" спонукало до пошуків нового змісту та 

технологій взаємодії з інститутом післядипломної педагогічної освіти, 

методичними об'єднаннями вчителів, загальноосвітніми навчальними 

закладами, що сприяє активізації творчого потенціалу кожного педагога, 

вдосконаленню і підвищенню професійної майстерності та рівня психологічної 

підготовки педагогічних працівників.  

Нове Положення про районний методичний кабінет - це важливий 

компонент нормативної основи для оптимізації моделі методичної служби, 

кадрової модернізації, удосконалення діяльності з урахуванням регіональних 

особливостей. Відповідно до нього розроблено концепцію взаємодії інституту 

післядипломної педагогічної освіти і районного методичного кабінету для 

вирішення проблеми якісного методичного супроводу освітнього процесу 

обласної освітньої системи. Якість такого супроводу залежить від рівня 

професійної компетентності кадрового складу методичних служб всіх рівнів. 

Відповідно до сучасних пріоритетів в освіті методисти здійснюють також 

експериментальну, науково - дослідницьку та інноваційну діяльність, науково -

методичний супровід профільної освіти, науково - методичний супровід 

інклюзивної освіти, різноманітні моніторингові дослідження, тому виникає 

потреба у формуванні їх професійної компетентності для реалізації даних 

завдань. 

До створеної регіональної мережі громадсько активних шкіл і поширення 

програми "Школа як осередок розвитку громади" Всеукраїнського фонду "Крок 

за кроком", спрямовану на вирішення проблем демократизації управління 

навчальним закладом, організації волонтерської допомоги, налагодження 

партнерства між школами та територіальними громадами, включено 6 

начальних закладів району: 

- Здолбунівську ЗОШ І-ІП ст.№4 (координатор - директор школи Панасюк 

Л.А.); 

- Здолбунівську ЗОШ І ст.№7 (координатор -директор школи Панчук В.Я.); 

- Здовбицьку ЗОШ І-Ш ст. (координатор - педагог - організатор Шадий Ю.В.); 

- Копитківську ЗОШ І-ІП ст. (координатор - заступник директора з навчальної 

роботи Місюра І.В.); 

- Миротинську ЗОШ І-ІІ ст. (координатор - вчитель Вознюк Т.С.); 
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- Суємську ЗОШ І-ІІ ст. (координатор - директор школи Антонюк В.М.). 

Матеріали з власного досвіду розміщено у науково – методичному журналі 

"Завучу. Усе для роботи" видавництва "Основа" м. Харків (№7-8, № 9-10 квітня 

- травня 2012 року). 

За останніх 2 роки значно зріс рівень науково-дослідницької роботи у 

закладах освіти району: 

2010-2013 рр. - "Формування ціннісних ставлень учнів у загальноосвітньому 

навчальному закладі" (база дослідження - Здолбунівська ЗОШ І-ІП ступенів 

№4); 

2010 - 2014 рр. - "Професійна готовність педагога до інноваційної діяльності 

в системі безперервної освіти" (база дослідження - Здолбунівська ЗОШ І-ІП 

ступенів №3, дошкільний навчальний заклад "Чебурашка" м. Здолбунів); 

2010 - 2012 рр. - "Створення регіональної моделі неперервного підвищення 

кваліфікації вчителів фізики" (учасник - Мельничук П.Ф.- директор 

Здолбунівської ЗОШ І-ІП ступенів №6); 

2011 - 2013 рр. - "Формування готовності педагогічних кадрів до роботи з 

дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання"( вчитель 

Гільчанської ЗОШ І-Щ ступенів Яновська Н.І., методист- вихователь 

дошкільного навчального закладу “Усмішка» Н.Г. Лаба). 

У період з 12 грудня по 16 грудня 2011 року на базі Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 проходив перший (районний) тур 

всеукраїнського конкурсу “Учитель року – 2012’’. Цьогоріч учителі змагалися 

у таких номінаціях: “українська мова і література’’, “біологія’’, “етика’’, 

“іноземна мова’’ (англійська),“фізична культура’’. Всього 15 учасників із 8 

навчальних закладів, а саме: Здолбунівської гімназії, Здолбунівських 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів №3,4,5,6, Здовбицької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів, Мізоцького навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’, Спасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів. По 4 учасника було від Здолбунівської гімназії (26% від 

загальної кількості учасників), по 3 – від Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №6 (20%), по 2 – від Здолбунівських загальноосвітніх шкіл 

І-ІІІ ступенів №3,5 (13%), по 1 учаснику від решти вищевказаних навчальних 

закладів (7%). 

Переможцями першого (районного) туру Всеукраїнського конкурсу 

“Учитель року – 2012’’ стали: 

у номінації “українська мова і література’’ – вчитель Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 Ткач Тамара Володимирівна; 

у номінації “біологія’’ – вчитель Здолбунівської гімназії Базан Тетяна 

Олександрівна; 

у номінації “етика’’ – вчитель Мізоцького навчально – виховного комплексу 

“загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей’’ Лахман Наталія Миколаївна; 

у номінації “іноземна мова’’ (англійська) – вчитель Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №6 Данилюк Ірина Ігорівна; 

у номінації “фізична культура’’ – вчитель Спасівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів Осіян Ігор Миколайович. 
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Освітній процес у сучасній школі спрямований на формування 

конкурентоспроможної особистості, яка вміє знаходити інформацію з різних 

джерел й ефективно оперувати нею. 

Шкільна бібліотека спрямовує свою діяльність на формування системи 

інформаційної підтримки освітнього процесу в навчальному закладі, шляхом 

уровадження нових ефективних технологій у тісному взаємозв’язку з 

педагогічним колективом. 

У цьому навчальному році робота бібліотеки була спрямована на 

реалізацію основних своїх функцій і  носила систематичний, оперативний 

випереджувальний характер. Кожен бібліотекар ставив перед собою такі 

завдання, як виховання гармонійної, всебічно розвиненої особистості, учня-

гуманіста, інтелектуала, громадянина, учня-творця. 

Оскільки на даному етапі освіта ставить за мету не лише надання 

інформації та знань, а навчання пошуку цієї самої інформації, то й процес 

виховання творчої особистості включає у себе не лише цілеспрямоване 

формування творчих якостей дитини, але й створення відповідних ситуацій. 

Таким чином вчитель та бібліотекар спільними зусиллями створюють 

середовище сприятливе для формування та зростання творчого потенціалу 

дитини. 

У цьому навчальному році бібліотекарі тісно  співпрацювали  з 

учителями української та світової літератур, початкових класів та історії  з 

популяризації філологічних знань, творів класиків та сучасників. 

Таким чином різноманітність форм і методів, які використовуються у 

роботі шкільних бібліотек,  співпраця із вчителями-предметниками, 

застосування інноваційних методик під час проведення уроків та заходів не 

лише сприяє формуванню творчих якостей читачів, але й стає підґрунтям для 

реалізації проявів дитячої творчості. 

Однак,  щоб бібліотека могла функціонувати на повну потужність, 

рухатися у ногу з часом, гостро  постає  питання щодо оновлення її фондів та 

комп’ютеризації. 

Оскільки шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом 

загальноосвітньої школи, то всі стратегічні освітньо-виховні завдання, які 

належить розв’язувати національній школі, трансформуються в завдання та 

діяльність шкільної книгозбірні. 

Варто відзначити  і чітку систему роботи,  яку у цьому році організувало 

Міністерство освіти по забезпеченню підручниками дітей 1 та 11 класів. Так,  

станом на 15 серпня у район надійшло 90 % усіх необхідних підручників. 

 

Санітарно-просвітницька  та спортивно-масова  робота 

 

Здоров’я дітей – головна мета суспільства, бо саме діти визначають 

майбутнє благополуччя країни, подальший економічний та духовний розвиток, 

рівень життя, культури, науки. Нація, що не турбується про здоров’я своїх 

дітей, приречена на вимирання.   Турбота про здоров’я молодого покоління є 

одним з найважливіших завдань не тільки працівників охорони здоров’я, але й 

усіх, хто причетний до навчання і виховання дітей.  



 17 

Відповідно до Закону України від 24.02.1994 № 4004-ХІІ, на виконання ст. 

8, 11, 12, 18, 33 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» 

від 06.04.2000 №1654-ІІІ, на виконання розпоряджень голови 

райдержадміністрації від 28.12.2010 №697 «Про районну програму 

профілактики йодного дефіциту у населення на 2009-2013 роки», від 14.12.2010 

№679 «Про районну програму імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних хвороб на 2010-2015 роки», листа відділу освіти РДА від 

05.01.2011 №1 про  заходи щодо попередження грипу та інших ГРЗ у ЗНЗ 

району на 2010-2015 роки, а також листа Здолбунівської районної санітарно-

епідеміологічної станції від17.02.2011 № 04.01-05/216 «Про виконання 

санітарно-епідеміологічного законодавства України, санітарно-гігієнічний стан 

у навчально-виховних закладах району в 2010 році», з метою вивчення стану 

санітарно-гігієнічного виховання та збереження здоров’я дітей у закладах 

освіти району, відповідно до плану роботи відділу освіти райдержадміністрації 

та наказу відділу освіти від 07.02.2011 №21 були проведені дні контролю з 

організації  зазначеного питання у Здолбунівських ЗОШ І-ІІІ ст. №1, 3, 4, 5, 6, 

7, Здолбунівській гімназії, Спасівській та Глинській ЗОШ І-ІІІ ст. , 

П’ятигірській ЗОШ І-ІІ ст.  

При перевірках дотримання вимог санітарного законодавства виявлено, що 

в  усіх загальноосвітніх школах району наявні дезінфікуючі засоби, проте 

інколи в недостатній кількості. Упродовж 2012 року дезінфікуючі засоби 

керівниками шкіл закуповувались у міру можливостей за батьківські кошти 

через відсутність централізованого постачання .У зв”язку з обмеженим 

фінансуванням складна ситуація складається у районі  з вирішення  питання 

щодо  відновлення внутрішніх туалетів. 

Повноцінний фізичний розвиток учнів, охорона та зміцнення їх здоров’я 

забезпечуються насамперед створенням відповідних санітарно-гігієнічних умов 

функціонування навчального закладу, якими передбачено: виконання вимог 

державних органів санітарно-епідеміологічного контролю; організація 

раціонального режиму навчально-виховного процесу; введення стабільного 

рухового режиму учнів (уроки фізичної культури, спеціалізовані заняття 

спортом за вибором, рухові паузи на уроках, ігрові перерви); організація 

гарячого харчування.  

У навчальних закладах району, в основному, забезпечується виконання 

гігієнічних умов освітнього процесу: поволі здійснюються капітальні ремонти 

спортивних залів, оновлюються спортивні майданчики. Тепловий режим 

приведений у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.  

Для організації харчування районним бюджетом до травня виділено 

близько 540 тис грн.  Належним чином  організовували харчування у закладах 

міста , Здовбиці  приватні підприємці  Цехместрук А.Р., Лукашук С.І. Довіз 

продуктів у сільські навчальні заклади здійснювався СФК «Шевченка »,  згідно 

зі складеною  угодою .  

У зв’язку із недостатнім фінансуванням  не виконуються у повному 

обсязі вимоги  постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 

«Про затвердження норм харчування  у навчальних та оздоровчих закладах», 

унаслідок чого не дотримуються щоденні натуральні норми  харчування дітей 
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із розрахунку вартості шкільного обіду в межах міста - 3грн 13 коп., у межах 

села-3 грн. 23 коп.; відповідно рівень вартості для дітей із  малозабезпечених 

сімей складає 3 грн. 23 коп. у місті та 3 грн. 85 коп.  у селі.  Тому відділ освіти 

звертався до райдержадміністрації та районної ради з проханням вирішити 

питання  щодо врегулювання вартості обіду, довівши ціну до рівня середньої 

вартості по області - 5 грн. 90 коп. 

Навчальними закладами видані накази про організацію харчування учнів, 

про створення бракеражної комісії та  комісії із контролю за харчуванням. 

Навчальні заклади освіти забезпечені кухонним обладнанням, проводяться 

заходи із заміни застарілого устаткування на нове. Регулярно 

використовуються миючі та дезінфікуючі засоби. Працівники їдалень щорічно 

проходять медичні огляди.  

Проте існує цілий ряд проблем,  які необхідно вирішити : 

- належне фінансове забезпечення до кінця навчального року на 

організацію харчування; 

                - проведення заміни меблів у шкільних їдальнях ; 

                 - приведення до нормативів штатних розписів шкіл в межах  

                   фінансування. 

 Першим і найголовнішим завданням у роботі педагогів є захист, 

збереження і розвиток здоров’я учнів. Для збереження та зміцнення здоров'я 

необхідні рухова активність, повноцінне харчування, додержання режиму 

праці, відсутність шкідливих звичок. Змушувати людину вести здоровий спосіб 

життя неможливо, однак прищеплювати, виховувати культуру здоров'я 

потрібно.  

 Заняттями у дитячо-юнацьких спортивних школах району охоплено  262 

дітей. Крім того, значна кількість дітей залучається до занять у спортивних 

секціях, гуртках, які функціонують на базі загальноосвітніх шкіл.. 

У 2011-12 році в залік Спартакіади учнями району взято участь у  

змаганнях з легкої атлетики, шахів, шашок, футболу, волейболу, баскетболу,  

„Стартів надій”, змаганнях  зі спортивного туризму та спортивного 

орієнтування.  За результатами участі у  Спортивних іграх школярів України  

Здолбунівщина посідає 15  місце . Це говорить про ще досить низький рівень 

підготовки наших команд до участі у спартакіаді , хоча районним бюджетом 

оплачується спортивно – масова робота вчителів , фінансуються дві спортивні 

школи.  Однак  потрібно зауважити й про  низький рівень фінансування 

харчування спортсменів,  проведення тренувальних зборів  і поповнення бази 

спортивної школи та навчальних закладів. 

На жаль,  вже не один рік не функціонують спортзали  Здолбунівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4  і Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Недостатнім залишається показник залучення дітей до занять у спортивних 

секціях, потребує активізації позакласна спортивно-масова робота, підвищення 

ефективності використання спортивних споруд.  

- Позитивно ці питання можуть бути вирішені шляхом більш активного 

використання спортивних залів у позаурочний час для занять сільської молоді 

спортом, залучення батьків до роботи з питань формування культури здорового 
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способу життя. Адже у районі є позитивний досвід  Мізоцького ліцею, 

Будеразької і Копитківської шкіл.  

- Важливим завданням на новий навчальний рік є збільшення кількості 

класів, у яких запроваджено третій урок фізичної культури, та розширення 

мережі спортивних секцій. Потрібні окремі районні програми, якими має бути 

передбачено будівництво спортивних залів у школах, де такі відсутні. 

      

 

Організація участі школярів району у ІІ етапі конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук та в ІІІ етапі олімпіад з базових 

дисциплін, шляхи удосконалення роботи з обдарованими дітьми  

 

На виконання розпорядження голови райдержадміністрації від 03.02.2011 

р. №49 «Про районну програму роботи з обдарованої молоддю на 2011-2014 

роки» (пунктів 2,4,12 на виконання даної Програми розроблених заходів 

відділу освіти Здолбунівської райдержадміністрації) районним методичним 

кабінетом, відділом освіти щорічно організовується участь школярів району у 

ІІ етапі обласного конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН та ІІІ 

етапі олімпіад з базових дисциплін. Великі можливості для творчої 

самореалізації школярів відкриває навчання у гуртках науково-дослідницького 

напрямку діяльності, що працюють на безоплатній основі при ЗНЗ району. 

Функції, які здавалось би повинні виконувати позашкільні заклади,  сьогодні 

виконують учителі шкіл.. 

Одним із перших завдань є залучення обдарованої молоді до участі в 

різноманітних інтелектуальних змаганнях усіх рівнів (шкільному, районному, 

обласному, державному, міжнародному). Найбільш поширеними і 

наймасовішими є олімпіади з базових дисциплін, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук, турніри з базових дисциплін. 

Зокрема, у 2011-2012 н.р. до навчання у гуртках науково-дослідницького 

напрямку діяльності було залучено 128 учнів району, 61 з них завершив 

навчальний рік написанням робіт та був учасником І етапу змагань. За 

підсумками І, ІІ етапів змагань 2011-2012 н.р. у ІІІ етапі  взяли участь 55 учнів. 

Відділення хімії та біології представляли 7 учасників (2 стали переможцями 

(базова дисципліна біологія) – 29 %); відділення філософії та 

суспільствознавства (базова дисципліна історія України) – 5 учасників (4 стали 

переможцями – 80%); відділення історії – 3 учасники (базова дисципліна 

історія України 1 переможець – 33%); відділення наук про Землю – 2 учасники 

(базова дисципліна географія – 0 переможців); відділення комп’ютерних наук – 

2 учасники (базова дисципліна математика – 2 стали переможцями – 100%); 

відділення технічних наук – 1 учасник (1 переможець – 100%, базова 

дисципліна математика); відділення математики представляли 5 учасників (3 

переможці – 60%, базова дисципліна математика); відділення фізики та 

астрономії – 2 учасники (2 переможці – 100%, базова дисципліна фізика); 

відділення економіки – 1 учасник (1 переможець – 100% базова дисципліна  

математика); відділення філософії та мистецтвознавства – 27 учасників (9 

переможців – 33 %, базова дисципліна українська мова і література). 
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Загалом у цьому навчальному році ми маємо 25 переможців. 

Найкращими цього річ були  учні Здолбунівської гімназії - 9 перемог; 

Мізоцького НВК – 5 перемог; Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 – 4 перемоги; Дерманський НВК – 3 перемоги; Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 – 2 перемоги; Здолбунівська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – 1 перемога; Здовбицька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 1 перемога. 

У районі створена дієва система стимулювання обдарованої молоді та її 

наставників. Відповідно до розпорядження голови адміністрації від 30.09.2011 

№ 515 «Про призначення стипендії голови районної державної адміністрації 

призерам ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових навчальних предметів, ІІ 

етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої 

академії наук» 24 учням навчальних закладів призначена стипендія  від 80 до 

120 грн., а педагогам, які підготували переможців, виплачується щомісячна 

надбавка до заробітної плати у розмірі до 50% від посадового окладу.  Щорічно 

присвоюється три премії голови кращим педагогам району у розмірі 

посадового окладу вчителя вищої категорії та п’ять премій голови переможцям 

районного конкурсу «Учитель року» . 

Приємно відзначити : за роки, що минули,  всі переможці конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук стали студентами ВНЗ  

України. Однак проблем в організації науково-дослідницьких робіт у ЗНЗ 

чимало, адже матеріально-технічна база наявних кабінетів ЗНЗ не дає змоги 

здійснювати експериментальну роботу; не всі заклади можуть запропонувати 

до послуг дітей “Інтернет”, як джерело інформації та й не завжди шкільні 

бібліотеки задовольняють потреби школярів; сьогодення вимагає налагодження 

співпраці з викладачами ВНЗ, науковцями, які допомогли б підібрати тему 

дослідження, базу для досліджень. 

У ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін взяли участь 67 

учнів району, 29 з них стали переможцями  на даних змаганнях (40% від 

загального числа учасників). Зокрема, учні Здолбунівської гімназії вибороли – 

13 перемог. У порівнянні з минулим роком, де у ІІІ етапі взяли участь 62 учні 

району, 17 з них стали переможцями (27 % від загальної кількості учасників).  

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3 – 3 перемоги;  

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №6 – 5 перемог;  

Суємська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 2 перемоги;  

Білашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 2 перемоги;  

Мізоцький НВК – 3 перемоги;  

Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 1 перемогу. 

Крім того, маємо переможця ІІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» з 

предмету «Я і України» (ІІ місце, Назарук Віллі, учень 4 класу Здолбунівської 

гімназії). 

5 учнів району були учасниками ІV етапу олімпіад з базових дисциплін: 

- Кравчук Денис, учень 8 класу Здолбунівської гімназії, історія; 

- Петрук Тетяна, учениця 10 класу Здолбунівської гімназії, біологія; 

- Філонюк Віталій, учень 8 класу Суємської загальноосвітньої  школи І-ІІ 

ступенів, географія; 
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- Степанюк Олександр, учень 9 класу Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №3, фізика; 

- Галик Андрій, учень 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів №6, математика. 

Кравчук Денис та Філонюк Віталій посіли ІІІ місце на IVетапі олімпіад. 

1 червня 2012 року відбулося свято вшанування переможців олімпіад, 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсів з української 

мови ім. П. Яцика та Т. Шевченка. Загалом витрачено 5217 грн. (200 грн. 

спонсорських коштів). Відзначено переможців (6 чол.) IV етапу конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт МАН, конкурсів з української мови ім. П. 

Яцика та Т. Шевченка за сприяння обласного благодійного фонду «Любіть 

Україну» . Відзначено і роботу учителів, які підготували переможців 

державного рівня. 

А 12 травня під час міського свята «Випускник -2012», яке вперше 

започатковане в нашому місті,  було відзначено  випускників-призерів міста  ІІІ 

та ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін,  ІІ та ІІІ етапів 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук  і  мовно-

літературних конкурсів та вручено медалі за високі досягнення у навчанні. 

 Однак у підготовці школярів до олімпіад є чимало проблем. 

 Необхідно вдосконалити систему роботи по підготовці до олімпіад, 

конкурсів. Вимагає вдосконалення змістова і процесуальна сторони навчання 

обдарованих і талановитих школярів у районі. Сьогодення вимагає 

вдосконалення роботи з обдарованими дітьми у закладах нового типу. Варто 

було б запровадити систему додаткової освіти у закладах. Актуальною є 

проблема співпраці ЗНЗ із вищими навчальними закладами. Освіта та 

організація навчання талановитих дітей потребує фінансової підтримки. 

  

 

Позашкільна освіта 

 В умовах соціальних, політичних та економічних реформ, демонстрації 

суспільства і гуманізації освіти значно підвищився попит дітей та їхніх батьків 

на додаткові освітні послуги, які загальноосвітня школа не в змозі надати. 

Розв’язання цієї проблеми полягає в необхідності створення відкритого 

освітньо-виховного поля для будь-якої дитини. Саме така ідея є основною 

навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів, які сьогодні 

залишились чи не єдиним інститутом виховання зростаючої особистості за 

межами школи. Тому вони й покликані сприяти соціальний адаптації 

особистості до реалій життя. 

Позашкільні заклади нашого району доповнюють шкільну освіту та 

створюють позитивне виховне середовище для учня, прагнуть задовольнити 

запити суспільства у формуванні соціальних компетенцій дітей та підлітків. 

Одним із головних завдань у позашкіллі є відтворення цілісної виховної 

системи, яка реалізує не лише освітні запити учнів та їх батьків, а й забезпечить 

духовний ріст особистості. З цією метою відділом освіти та виховання  

розроблено Програму розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року, 

якою передбачено заходи створення умов доступності учнівської молоді до 
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якісної позашкільної освіти. Педагоги-позашкільники сприяли становленню 

єдиного освітнього простору взаємодії позашкільної освіти з різними ланками 

системи освіти в межах реалізації профільного навчання. Рейтинг району за 

результатами 2011 року за напрямком науково –  технічної творчості складає  4 

позицію. 

Творчо працювала протягом навчального року методист Здолбунівської 

районної станції юних техніків Т. Пашинська,  у якої робота з педагогами 

ведеться нестандартно, цікаво,  з урахуванням індивідуальних запитів і 

можливостей педагогів, уміє надати їм кваліфіковану допомогу.  Керівниками 

гуртків СЮТ досягнуто високих результатів у обласних масових заходах з 

технічної творчості: І місце - обласна виставка з початкового технічного 

моделювання(Пашинська Т.П.); І місце - обласні змагання з 

радіопеленгації(Ольшевський О.І.) ; ІІ місце - обласне автотрасове 

моделювання (Надаховський). 

Необхідно відмітити роботу Здолбунівського районного центру творчості 

дітей та юнацтва, педагоги якого співпрацюють з позашкільними закладами 

України: центром творчості дітей та юнацтва м. Києва, центром позашкільної 

роботи Володимир-Волинський Волинської області, Рівненським міським 

центром творчості дітей та юнацтва. Продовжується робота з міжнародного 

співробітництва з питань позашкільної освіти (Польща, Болгарія). 

Гуртківці ЦТДЮ у 2011-2012 році здобули призові місця в обласному 

фестивалі хореографічних колективів: «Барвінок» - І місце (керівник А. 

Криконтук), «Ритм» - ІІ місце (керівник Н. Буздиган), в обласному фестивалі 

«Вифлеємська зірка» - ІІ місце фольклорний гурт «Жайворонок» (керівник М. 

Дацюк); В обласному конкурсі - огляді хореографічних колективів зайняли 

відповідно  І місце  ансамбль «Пролісок» (керівник М. Дацюк) та ІІ місце хор 

ДТДЮ (керівник О. Ханос). 

Також професійний і творчий потенціал має педагогічний колектив 

Мізоцького будинку школяра. Педагоги цього закладу прагнуть виконати 

завдання з підготовки підростаючого покоління до входження у самостійне 

життя здоровими, вихованими з розвиненими фізичними та моральними 

якостями.  Їхні учні були неодноразовими переможцями різних районних та 

обласних заходів.  

Необхідно відмітити роботу керівника гуртка цього закладу Н. 

Мислінчук, так як її вихованці  зайняли І місце в обласній виставці з орігамі 

«Паперовий світ», а також керівника  В. Венгерського, гуртківці якого   

зайняли ІІІ місце у відкритій першості України з рукопашного бою «Спас». 

Хотілося б сьогодні подякувати Мізоцькій селищній раді , яка при мізерному 

фінансуванні все ж таки утримує даний заклад. До речі,  як показав 

цьогорічний звіт Мізоцький будинок школяра  має незаперечний успіх серед 

жителів селища. 

Разом з тим існує і безліч проблем, які потрібно вирішувати на всіх 

рівнях позашкільної освіти, а саме: 

- розширення мережі гуртків із метою створення додаткових 

можливостей для духовного, інтелектуального і фізичного розвитку учнівської 

молоді,   підвищення відсотка охоплення з 28,5 до середньо обласного; 
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- зміцнення, модернізація і розвиток навчальної, матеріально-технічної 

бази, насамперед комп’ютеризація ПНЗ; 

- повне державне фінансове забезпечення Програми розвитку 

позашкільних закладів на 2010-2014 роки. 

  -  вирішення на рівні держави питання щодо  внесення змін до Бюджетного 

кодексу України з тим, щоб видатки на утримання позашкільних навчальних 

закладів враховувалися при розрахунках міжбюджетних трансфертів з 

Державного бюджету; 

 

Оздоровлення дітей у канікулярний період  

 

Відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей» від 

04.09.2008 №375-VI, на виконання наказу Міністерства освіти і науки, молоді 

та спорту від 19.04.2011 № 350 «Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2011 році «Про організацію літнього оздоровлення та 

відпочинку дітей у 2012 році» відділом освіти та відділом молоді 

райдержадміністрації організоване оздоровлення та відпочинок дітей 

навчальних закладів району у 26 пришкільних таборах, до якого залучено 2450 

учнів. Відповідно до нормативних документів, першочергове право на 

оздоровлення в пришкільних таборах мали діти пільгових категорій, діти, що 

перебувають на диспансерному обліку, та обдаровані. 

На програму оздоровлення виділено з держбюджету 160 тисяч гривень. 

Сума вартості харчування однієї дитини у сільській місцевості становила 4 

грн, а у місті - 5 грн 

Виховний простір літнього оздоровчого табору - важлива складова 

організації пришкільного табору. Насиченість усього періоду зміни 

різноплановою і цікавою діяльністю, динамічність усіх процесів роблять табір 

привабливим для дітей. Погодні умови сприяли більшому перебуванню дітей 

на свіжому повітрі 

З метою організації цікавого та різноманітного дозвілля  навчальними 

закладами проводились екскурсії,  подорожі для ознайомлення з визначними 

пам’ятками історії рідного краю; організовувались культурно-масові та 

фізкультурно-спортивні заходи, відвідування дітьми театрів, музеїв, інших 

закладів культури і мистецтва;  вівся постійний контроль за організацією 

харчування та якісним медичним обслуговуванням дітей; 

Особлива увага приділялась профілактиці дитячого травматизму та 

запобіганню нещасних випадків, забезпечувався пропускний режим  на 

територію роботи табору. 

Відділом освіти райдержадміністрації забезпечено організацію 

оздоровлення дітей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Нинішнього 

року у санаторіях України оздоровились 56 дітей потерпілих від аварії на 

ЧАЕС: 15 осіб у санаторії «Кирилівка» Запорізької області, 10 - у оздоровчому 

закладі  «Джерельце» с. Олександрія Рівненського району та 50 дітей «Берізка» 

Дубенського району, 15 - у санаторії «Очаків» Миколаївської області , 

Клінічний санаторій «Березівські Мінводи» Харківської області - 15 дітей, 

 



 24 

Розвиток психологічної служби 

 

2011-2012 навчальний рік був важливим етапом у діяльності психологічної 

служби, адже це – завершальний рік реалізації плану дій Концепції розвитку 

психологічної служби системи освіти Рівненської області на період до 2012 

року.  

Основне питання, яке упродовж останніх років знаходиться на контролі 

відділу освіти  – забезпечення навчальних закладів ставками практичних 

психологів і соціальних педагогів відповідно до нормативної потреби, 

упродовж навчального року вирішено з позитивною динамікою.  

Станом на 01 червня 2012 року психологічна служба району налічувала 27 

практичних психологів і 7 соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних 

закладів, 8 практичних психологів працювало у дошкільних навчальних 

закладах. Психологічним супроводом охоплено 76% навчальних закладів.  

У психологічній службі району налічується 21 працівник із 

кваліфікаційною категорією “спеціаліст’’, що становить 50% від загальної 

кількості всіх працівників. Тому для молодих спеціалістів у районі працює 

Школа молодого практичного психолога і соціального педагога «Перші кроки», 

психологи плідно працюють у творчих лабораторіях, тренінгах. 

Значна увага в роботі психологічної служби приділялася вивченню 

характеру, соціально-психологічних умов навчання та розвитку дитини і 

дитячих колективів. Проведено, зокрема, ряд соціально-психологічних 

досліджень, скринінгів, моніторингів з найактуальніших питань, серед яких:  

вивчення мікроклімату в учнівських колективах; 

перебіг адаптаційного періоду у дітей раннього дошкільного віку, учнів 1-х 

та 5-х класів; 

вивчення актуальності проблеми насильства в учнівському середовищі; 

діагностика раннього узалежнення та прояву соціально неадекватної 

поведінки; 

вивчення ціннісних орієнтацій та ціннісних ставлень школярів. 

За результатами проведених досліджень (моніторингів) підготовлено 

аналітичні довідки, з їх результатами ознайомлені керівники закладів, педагоги, 

батьки. 

Поруч із позитивними досягненнями варто зауважити на  ряді проблем, 

які потребують першочергового вирішення: 

не в повному обсязі забезпечено посади практичних психологів і соціальних 

педагогів у сільських школах з малою наповнюваністю учнів та дошкільних 

навчальних закладах. У багатьох школах відсутні фахівці з освітою „соціальна 

педагогіка”; 

слід підвищити компетентнісну складову практичних психологів і 

соціальних педагогів, посилити роль керівників навчальних закладів у розвитку 

шкільних психологічних служб. 

Місія психологічної служби як складової системи освіти полягає у 

забезпеченні розвиваючого характеру освіти, тобто створенні психолого-

педагогічних умов для успішного вирішення головних завдань навчання, 

виховання та психічного розвитку. 
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Тому пріоритетними напрямами соціально-психологічного забезпечення 

системи освіти у наступному навчальному році будуть: 

соціально-психологічне проектування, моніторинг та експертиза умов і 

результатів навчальної діяльності у зв’язку переходом на новий Державний 

стандарт початкової та загальної середньої освіти; 

соціально-психологічний супровід інклюзивного навчання; 

соціально-психологічні заходи щодо збереження психічного здоров’я учнів 

молодшого шкільного віку у зв’язку з уведенням у зміст початкової освіти 

нових обов’язкових дисциплін; 

уведення „години психолога” та факультативів психологічного 

спрямування у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних 

закладів усіх типів та форм власності; 

активна участь працівників психологічної служби процесі залучення дітей з 

особливими освітніми потребами до дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів; 

активізація превентивних заходів щодо різних форм узалежнень, соціально 

небезпечних ігор, фізичного насилля та агресивної поведінки в соціальних 

мережах; 

розробка та запровадження психологічних програм і проектів, спрямованих 

на профілактику асоціальних явищ (алкоголізму, наркоманії, соціального 

сирітства, насилля тощо), труднощів у адаптації, навчання і виховання, 

порушень в поведінці (згідно листа МОН молодь спорт від 19.07.12 №1/9-517 

„Інструктивно-методичні рекомендації щодо діяльності працівників 

психологічної служби у 2012/2013 н.р. ”).  

Психологічна служба системи освіти, яка протягом двох десятиліть 

представляла освітню інновацію для української освітньої практики, сьогодні 

стала її необхідним компонентом. Незважаючи на всі труднощі організації та 

розвитку психологічної служби, вона довела, що здатна вирішувати безліч 

складних проблем. 

 

    Стан виховної роботи  

Питання, пов’язані з проблемами виховання, формування духовно 

багатої, морально стійкої, національно свідомої особистості є особливим 

викликом суспільства. Вони присутні в ідеологічному, інтелектуальному, 

культурному полі, і це пояснюється тим, що немає однозначного й остаточного 

бачення щодо їх вирішення, та й залежать вони більшою мірою від соціально-

економічного розвитку, загальної культури самого суспільства.  

Сьогодні виховний процес у навчальних закладах вибудований через 

Програму  національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, над 

реалізацією якої працює ціла низка виховних інститутів: школа, сім»я, родина, 

громада, засоби масової інформації, позашкільні навчальні заклади. До 

реалізації Програми в навчальних закладах залучаються всі  структурні 

одиниці, зокрема: педагогічний колектив, учнівське врядування, батьківська 

громадськість, шкільна бібліотека, гуртки, спортивні секції, виховні центри, 

музеї.  
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Процес формування ціннісного ставлення особистості в навчальних 

закладах вибудований на аналітико-діагностико-прогностичній основі. В 

навчальних закладах проведено діагностику рівня вихованості учнів за 

ціннісними ставленнями.  

Аналіз результатів діагностики та моніторингу рівня сформованості 

ціннісних ставлень особистості показав, що в різних навчальних закладах є 

різні тенденції розвитку та проблеми, проте є спільні, що визначаються 

високим рівнем сформованості ціннісного ставлення до сім’ї, родини, людей, 

ціннісного ставлення до суспільства і держави.  

Потрібно відзначити загальний відсоток зменшення протягом 

навчального року кількості дітей що мають низький показник сформованості 

ціннісних ставлень. Важливо, що цілеспрямована робота за ціннісним 

ставленням до себе дала змогу зменшити або стабілізувати негативізм 

критичного періоду підліткового віку. Показники сформованості ціннісного 

ставлення до історичних, культурних та духовних надбань, до природи, до 

мистецтва змінилися протягом навчального року в позитивну сторону, що 

показує доцільність та важливість роботи загальноосвітніх закладів за цими 

напрямками.   

Несподіваним результатом є невеликий спад в показниках сформованості 

ціннісного ставлення до праці в старших класах. Це питання потребує вивчення 

та аналізу причин у межах школи і класу, на що і буде націлена робота 

педагогів-виховників.  

Рівень вихованості учнівської молоді – це не тільки педагогічні 

проблеми, а великою мірою суспільні, соціальні, тому у їх вирішенні 

надзвичайна роль належить як процесу виховання в системі освіти, так і в 

середовищі поза школою. Причому, школі дуже тяжко протистояти 

асоціальним, аморальним проявам зовні, під вплив яких потрапляє дитина. 

Нерідко приклади таких проявів знаходяться безпосередньо у сім’ї. 

Для забезпечення системного підходу до формування ціннісних ставлень 

особистості проводяться різноманітні заходи: конкурси, фестивалі, 

святкування, які проходять не лише у навчальному закладі, а й на рівні міста, 

району, області, України та за її межами, де наші вихованці є активними 

учасниками та переможцями.  

Значна роль у організації виховної роботи належить органам 

самоврядування. Учнівське врядування організовує різноманітні заходи 

благодійницького, розважального та пізнавального характеру, залучає учнів до 

активної участі у громадському житті свого закладу, регулює деякі аспекти 

шкільного життя.  

Новою формою проведення дозвілля у вихованців Уїздецької ЗОШ І-ІІІ ст. 

стала із 2007 року кінна експедиція, маршрут якої пролягає у Гурби. Кращі 

серед кращих члени врядування разом із батьками на свято Героїв кінним 

обозом вирушають на 5 днів у Гурбенський ліс для проведення спортивно-

масових заходів.  

Учнівським врядуванням Копитківської ЗОШ І-ІІІ ст. спільно зі шкільним 

осередком волонтерського руху проведено акцію милосердя шляхом організації 

поїздки в геліатричний пансіонат для людей похилого віку с.Олександрія, під 



 27 

час якої була надана гуманітарна допомога та підготовлена концертна 

програма.  

Найактивніші члени врядування Будеразької ЗОШ І-ІІІ ст. – шефи   

Гурбенських могил, організатори заходів із вшанування героїв за незалежність 

держави тощо. 

Осередками національного виховання особистості в навчальних закладах 

є виховні центри, музейні кімнати, серед яких 8 музеїв, 5 з яких наказом 

Міністерства освіти і науки України присвоєно звання «Зразковий музей», а 1 – 

Уласа Самчука при Дерманському навчально-виховному комплексі 

«загальноосвітня школа І ст.- гімназія» - народний музей.  

З метою формування моральної активності і вихованості особистості, 

прояву моральних чеснот упродовж минулого навчального року активізовано 

участь навчальних закладів у заходах волонтерської та благодійної діяльності. 

У загальноосвітніх навчальних закладах проведено благодійні акції 

«Співучасть у долі дитини та «Від серця до  серця», кошти від яких передано на 

лікування дітей та дітям, сім’ям, які перебувають у складних життєвих 

ситуаціях. 

Суттєвим потенціалом у профілактичній роботі з питань попередження 

насилля та злочинності є організація позакласної роботи. У навчальних 

закладах виділено 176 годин гурткової роботи. До позашкільних установ 

залучено 1795 дітей. Всього позашкільною освітою охоплено 55% дітей 

шкільного віку. 

Прогалини у вихованні, слабкий контроль із боку батьків призводить до 

злочинних вчинків неповнолітніми. Криміногенна ситуація залишається 

складною, та сумною статистика- за І півріччя 2012 року зареєстровано 8 

злочинів,  скоєних неповнолітніми,  проти 12 злочинів за відповідний період 

2011 року.  Суттєвим досягненням є зниження показників насильства серед 

школярівдо нуля за останні 2 роки . Однак, ми знаємо, що багато випадків 

залишились поза увагою. 

У  відділі освіти та навчальних закладах створені банки даних дітей за 

різними категоріями, в тому числі дітей, схильних до правопорушень, 

бродяжництва, жебрацтва, вживання  алкоголю і наркотичних речовин, 

неблагополучних сімей тощо. Звернімося до статистики цілісної картини по 

категоріях дітей та сімей за 2011-2012 навчальний рік, а звідси - умови 

проживання, навчання  та виховання:  
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Питання формування духовно багатої, національно свідомої особистості, носія 

моральних цінностей і надалі буде визначальним у роботі відділу освіти. 

Учнівсько-учительські колективи є активними учасниками щорічного 

фестивалю культурно-дозвіллєвих комплеків.  

Ширшої діяльності щодо патріотичного виховання школярів набувають 

скаутська організаціящо діє на базі Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст. (кер. Шадий 
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Ю.В.).  За їхньої організації та безпосередньої участі відбуваються заходи 

патріотичного напрямку: участь у новацькому таборі «Літопис рідної землі»,  у 

юнацькому таборі «Нова епоха», співорганізація встановлення та участь у 

відкритті  пам’ятника Анатолію Маєвському, командиру УПА, участь у 

районних заходах «Свята прапора», складання гри «домінація» у вигляді 

тризуба, поїздка на екскурсію до Тараканівського форту, передача  

Вифліємського вогню миру, участь у Всеукраїнській акції до річниці 

Голодомору «Засвіти свічку», вшанування вояків у Микитових ровах в урочищі 

Гурби, організовують поїздку в Берестечко на вшанування полеглих козаків 

тощо. Юні пластуни ведуть шефство над могилами загиблих воїнів періоду 

козаччини (на території с. Гільча), вояків УПА (на території с. Здовбиці), воїнів 

Великої Вітчизняної війни. Скаути Здовбицької ЗОШ І-ІІІ ст.. встановили 

розрушені могили воїнів національно-визвольного періоду у Микитових ровах. 

Важливим  засобом навчально-виховного простору є міжнародна 

співпраця, яка щорічно розширюється. Налагоджено співпрацю з республікою 

Польща. Така співпраця сприяє взаємообміну кращими досягненнями, 

напрацьованими практиками, впровадженню прогресивних освітніх технологій 

і забезпеченню якісного нового рівня освіти.  

 Важливим засобом вирішення багатьох проблем учнівської молоді є 

робота з батьками. Адже саме вони найбільше зацікавлені бачити своїх дітей 

здоровими духовно, фізично, морально. Отож, партнерській роботі з  батьками 

слід приділити більше уваги. У лютому цього року батьківська громадськість 

району взяла участь у ІІІ обласному Форумі, який проходив у селекторному 

режимі, під час якого обговорено найгостріші проблемні питання виховання.  

Проведення діагностики та планомірної роботи  з важковиховуваними  

учнями, організація  роботи  ради  профілактики, проведення тренінгових 

занять, індивідуальних  бесід, організація   пропагандистської  інформаційно-

просвітницької  роботу  з  учнями та їх батьками,  метою  якої  є  формування  

позитивної  мотивації  до  здорового  способу  життя  і  навичок  безпечної  

поведінки   – не повний перелік важливих питань у організації виховної роботи, 

що забезпечує психологічна служба шкіл.  

Через  заходи  по  школі  реалізується  програма  «Рівний-рівному»  для  

сприяння здорового  способу  життя. 

 Практичний психолог Здолбунівської ЗОШ І-ІІІ ст. №4 Степановська 

Н.В. залучена до експериментальної роботи з питань формування ціннісних 

ставлень учнів,  а практичний психолог ДНЗ «Чебурашка» Кошин М. В. – до 

роботи у лабораторії новатики Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти «Професійна готовність педагога до 

інноваційної діяльності в системі безперервної освіти». На виконання 

Концепції розвитку психологічної служби району на 2009-2012 роки 

розширено мережу факультативів, гуртків, годин психологічного спрямування. 

У Дерманському НВК функціонує факультатив по реалізації програми «рівний-

рівному»  (Пилипчук Г.В,). У Здолбунівській гімназії кілька років поспіль діє 

гурток «Мистецтво спілкування» (Іванова Н.В.). У Копитківській ЗОШ І-ІІІ ст. 

введено 1 год. Предмету «Психологія»  (Мартинюк І.Р.) 
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 Разом із тим залишаються невирішені проблеми та завдання виховної 

роботи. Залишається недостатнім контроль із боку батьків за навчанням, 

дозвіллям; доступ неповнолітніх до придбання цигарок та алкоголю; вплив 

засобів масової інформації (реклами, окремі молодіжні телепередачі); 

безкарність за вчинення правопорушень підлітками, батьками; 

безконтрольність під час проведення розважальних заходів як у містах, так і в 

селах; наявність джерел збуту речовин, які заважають формуванню здорового 

способу життя. Не є дієвою, а в більшості випадків відсутня відповідальність 

батьків за власну недбалість перед дітьми та за їх поведінку. Хотілося б щоб 

питання відвідування учнями школи, антигромадська поведінка неповнолітніх 

частіше виносились на активний розгляд Ради навчального закладу, 

батьківського комітету, засідання учкомів, загальношкільних батьківських та 

учнівських зборів. 

          Отже, у новому навчальному році  необхідно:  

- організувати систему методичної роботи, яка сприяла б росту 

професійної компетентності виховника; 

- тримати на постійному контролі питання профілактики дитячої 

бездоглядності і безпритульності, попередження злочинності та 

негативних проявів в  середовищі неповнолітніх; 

- посилити роботу по розвитку учнівського самоврядування та дитячих 

організацій як невід’ємної структури виховної роботи; 

- забезпечити ефективність взаємодії школи та родини, поліпшити 

психолого-педагогічний всеобуч батьків, модернізувати його зміст і 

форми. 

- проводити  широку роз’яснювальну роботу серед неповнолітніх про 

недопустимість антигромадської протиправної поведінки; 

- залучати  до позакласної роботи дітей з неблагополучних сімей, групи 

ризику. 

  

Кадрова і організаційна робота 

 

Упродовж  2011-2012 навчального року всі  навчальні заклади району 

були забезпечені педагогічними кадрами. Усього кількість педагогічних 

працівників району становила 1106, що на 65 чоловік більше, ніж у 

попередньому навчальному році.  

Кількість працюючих педагогів упродовж п’яти років залишається 

практично незмінною, що свідчить про: 

стабільність кадрового потенціалу у галузі освіти району; 

ефективність заходів, вжитих керівниками закладів освіти щодо 

збереження кадрового потенціалу в умовах значного скорочення мережі класів 

цього періоду. 

Упродовж трьох років стабільним залишається освітній рівень 

педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів району. 96 % 

учителів загальноосвітніх навчальних закладів мають вищу педагогічну освіту 

на рівні спеціаліста, магістра. Цей показник значно вищий, ніж в цілому по 
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області 92%.  Здолбунівський район входить у число 11 регіонів області у яких 

відсутні вчителі із загальною середньою освітою 

Позитивні тенденції мають місце у структурі педагогічних працівників 

загальноосвітніх закладів за кваліфікаційними категоріями. За урахуванням 

результатів атестації 2012 року більше половини (53,9%) вчителів шкіл мають 

вищу кваліфікаційну категорію.  Упродовж останніх трьох років частка 

вчителів з вищою кваліфікаційною категорією зросла з 44 % у 2010 році до 53,9 

% у 2012 році. 

У загальноосвітніх навчальних закладах району працює 853 учителів.  

Серед них один має почесне звання «Заслужений учитель України», 35 мають 

педагогічне звання «учитель-методист», 156 – «старший учитель», 459 

педагогів мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії».  

На початок 2011-2012 навчального року розподіл педагогів 

загальноосвітніх навчальних закладів за стажем становив.  

Упродовж останніх років спостерігається тенденція до зменшення частки 

молодих педагогів ( від 11 відсотків у 2005 році до 6,9 відсотків у 2012 році) та 

зростання частки вчителів зі стажем роботи більше 20 років (із 40 відсотків у 

2005 році до 49% у 2012 році)  

          За віком до 30-років у школах налічується 17,5 % вчителів, до 40 – 29,4%, 

до 50 – 26,4%, понад 50 – 26,7%. (слайд) 

У зв’язку з малою часткою молодих педагогів погіршується перспектива 

забезпечення якісними кадрами загальноосвітніх навчальних закладів у 

майбутньому. 

 Враховуючи це, відділ освіти райдержадміністрації прагне оптимізувати 

віковий склад педагогічних працівників та рівень їх кваліфікації. 

 З метою вирішення питання забезпечення загальноосвітніх навчальних 

закладів молодими спеціалістами проводиться відбір абітурієнтів, яким 

видаються цільові направлення. 

 

Робота з охорони праці  

Вирішення питань охорони праці в навчальних закладах району в 

минулому році пройшло закіченням трирічного циклу навчання таких 

категорій, як відповідальні особи навчальних закладів за електрогосподарства, 

теплоустановки та тепломережі, газове господарство. 

Пройшли щорічну піготовку кочегари котелень на твердому паливі, 

оператори газових побутових котлів. Вся ця робота проводилась у тісній 

співпраці з районним центром зайнятості, експертно-технічним центром та 

навчально-курсовим комбінатом. 

Згідно з наказом відділу освіти ,"Про приведення документації з охорони 

праці навчальних закладів до вимог нормативно-правових актів з охорони 

праці", була проведена перевірка стану наявної документації в 16 навчальних та 

дошкільних закладах району. За результатами перевірки кожному навчальному 

закладу були видані в письмовому варіанті рекомендації по усуненню 

виявлених недоліків, форми наказів по охороні праці, положення про службу 

охорони праці,положення про порядок проведення навчання, положення про 

організацію роботи з охорони праці в навчальному закладі, роздруковані та 
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видані необхідні інструкції з охорони праці. Вся ця рота проводилась спільно з 

фондом соціального страхування від нещасних випадків по загальному плану. 

У минулому році,  враховуючи аналіз причин випадків дитячого 

травматизму, які виникли за останні 4 роки,  була спільними зусиллями 

розроблена та введена в дію з 1 вересня 2011 р. інструкція з охорони праці 

«Правила безпечної поведінки учнів під час навчально- виховного процесу» , 

що дало змогу суттєво зменшити рівень травматизму. 

Упродовж  року спільно з інспекцією держгірпромнагляду була проведена 

перевірка стану котелень на твердому паливі на предмет готовності до 

опалювального сезону, розроблені та затверджені заходи по усуненню 

виявлених недоліків більша частина яких виконана. 

Протягом травня 2012 року було проведено фронтальне обстеження району з 

питання організації цивільного захисту населення та протипожежної безпеки. 

Перевірці підлягали відділ освіти та навчальні заклади району. Практичні 

навики цивільного захисту на випадок техногенної безпеки вміло  

демонстрували працівники дошкільного навчального закладу № 3 «Ладоньки», 

за що й були схвальні відгуки керівництва цивільного захисту населення у 

Рівненській області. Однак, в окремих  навчальних закладах  виявлені і 

недоліки у роботі, на що вказано працівниками інспекції. 

На виконання комплексних заходів щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці, запобігання випадкам виробничого та 

дитячого травматизму ( щорічний додаток до угоди з ОП ) проведені наступні  

заходи: 

- для навчальних закладів району придбані комплекти плакатів та 

попереджувальних знаків з пожежної безпеки, охорони праці, електробезпеки; 

- кабінети, приміщення, території підвищеного ризику забезпечені  

правилами безпеки під нас проведення навчально- виховного процесу, та 

правилами  опосвітчення електроустановок споживачів. 

-   у навчальних закладах району  проведені на відповідних рівнях весняні 

та осінні загальні огляди будівель та споруд на предмет їх безпечної 

експлуатації. Відповідні акти направлені в інженерну службу відділу освіти. 

- введено в дію нове прміщення Будеразької ЗОШ 1-3 ст. та сучасна 

котельня; 

- розпочато будівництво нової котельні на твердому паливі, заміну 

тепломережі в Дерманському та Ступнівському НВК. 

- протягом минулого року проводились екскурсії в пожежні частини 

м.Здолбунів та с. Мізоч дітей для навчання обережного поводження з вогнем та 

діях на випадок пожежі.  

    - у більшості навчальних закладів оформлені куточки з охорони праці, 

пожежної безпеки. Розроблені річні плани-заходи щодо пожежної безпеки, 

плани евакуації учнів і працівників у разі виникнення пожежі. 

- службою охорони праці відділу освіти ведеться щоквартальний аналіз 

стану випадків травматизму на виробництві, в побуті та учнів під час 

навчально-виховного процесу. На жаль, все-таки у нас був один дорослий 

травматизм,  пов’язаний із виробництвом (працівник  ЗОШ № 6 травмувався  

на території Рівненського інституту підвищення кваліфікації медпрацівників).      
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     Дитячий травматизм під час навчально-виховного процесу становив 

відповідно у 2011- 2 випадки, 2012р.- З випадки (Здолбунівські ЗОШ № 3, 7, 

Здолбунівська гімназія під час уроків фізичного виховання). Це говорить  про 

те ,що ще не в усіх навчальних закладах робота по запобіганню дитячого 

травматизму ведеться планово і на належному рівні. По кожному нещасному 

випадку були проведені службові розслідування, і посадові особи, винні в 

виникненні цих випадків, були притягнуті до адміністративної 

відповідальності. У цьому році службою охорони праці відділу освіти був 

проведений конкурс дитячих малюнків «Охорона праці очима дітей». Участь 

узяли  всі навчальні заклади району. Приємно,що в нас є такі талоновиті діти.  

     По виконанню заходів з охорони праці слід відмітити з позитивної 

сторони Здолбунівські ЗОШ І-ІІІ ст. № 4, № 5, Здовбицьку ЗОШ 1-3 ст., 

Уїздецьку ЗОШ 1-3 ст., Бущанську ЗОШ 1-3 ст., д.с. Усмішка та Ладоньки. 

На превеликий жаль,  є цілий ряд питань, які під впливом суб”єктивних та 

об”єктивних факторів на цей  час  ще є не  вирішеними. Це -  забезпечення 

працівників безкоштовним спецодягом та спецвзуттям, іншими засобами 

захисту; не всі спортивні зали відповідають  вимогам безпеки; не виконано 

цілий ряд заходів протипожежної безпеки.   

 

Матеріально-технічна база загальноосвітніх закладів  і її використання 

 

Якщо аналізувати кількість коштів, що виділені на розвиток освітньої 

галузі, то у 2011 році їх використано 1млн. 187 тис. 899 грн., зокрема, на 

завершення робіт розпочатих у 2010 році (проведення капітальних ремонтів 

котелень Копитківської, Спасівської, Білашівської, Глинської загальноосвітніх 

шкіл І-ІІІ ступенів, Пятигірської, Новосілківської загальноосвітніх шкіл І-ІІ 

ступенів, проведення капітального ремонту даху Здолбунівської 

загальноосвітньої школи І ступеня № 7, ремонту приміщень Ступнівського 

навчально-виховного комплексу «загальноосвітня школа І-ІІ ступенів- 

агроліцей», районного методичного кабінету, Здолбунівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 4, Здолбунівської гімназії), проведення капітального 

ремонту Гільчанської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, завершення 

реконструкції спортивного залу, виготовлення проекту на будівництво котельні 

на тверде паливо Дерманського навчально-виховного комплексу 

«загальноосвітня школа І ступеня-гімназія», проведення експертизи проекту 

будівництва Будеразької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Проведено 

фінансування заходів соціально – економічної компенсації населенню, яка 

проживає на території зони спостереження, зокрема встановлено блочну 

котельну на твердому паливі у Дерманському навчально-виховному комплексі 

«загальноосвітня школа І ступеня-гімназія» (288 тис 653 грн. ) та заміну  вікон 

у Бущанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів на суму 56 тис 220 грн. В 

цьому році роботи по будівництву котельні  будуть завершені . Проведено 

капітальні ремонти дошкільних навчальних закладів с.Буща та Івачків на   1 

млн. 067 тис. 779 грн, йдуть до завершення роботи по відновленню 

Білашівського дошкільного закладу. 
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Найвизначнішою і довгоочікуваною подією для всього району стало 

відкриття у грудні 2011 року новозбудованої Будеразької загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів  на 135 місць, загальною вартістю близько 14 млн.  грн. 

Школа оснащена сучасними меблями, спортивним, медичним та кухонним  

обладнанням, має сучасну на біопаливі котельню. За кошти державного 

бюджету у заклад придбано новий шкільний автобус (236 тис. грн.), новий 

комп’ютерний кабінет  вартістю 62 499 грн. 

 Проте, в освітянській галузі є ряд невирішених питань, що потребують 

негайного виконання. Залишаються незавершеними два довгобуди: 

Здолбунівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3 та Миротинська 

загальноосвітня школа І-ІІ ступенів. Потребують капітального ремонту  

котельні Суємської, Маломощаницької загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів , 

Бущанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів. Значних коштів потребує 

освіта на протипожежні заходи , заходи по покращенню санітарного стану 

закладів. 

Загалом  матеріально-технічна  база навчальних закладів перебуває в 

задовільному стані, проте потребує серйозних витрат на капітальні ремонти. 

(найновішим навчальним закладам  по 36 років). 

  

Фінанси 

Видатки на освіту у 2011 році складали 47 млн. 401 тис. грн., у тому числі   

основний фонд -  47 млн. 151 тис., спецфонд – 250 тис. грн.), у 2012 році - 

57млн. 064тис. грн. (в тому числі основний фонд 56 млн. 962 тис., спецфонд – 

102,530 тис. грн.). Частка заробітної плати з нарахуваннями складала у  2011 

році – 84%, у 2012 році зросла до  88% , частка енергоносіїв складає  10%,    на 

інші потреби (харчування та підвіз учнів) по відсотку. 

Найбільшою у нашому районі проблемою залишається демографічна 

ситуація, що призводить до щорічного зменшення чисельності учнів та 

відповідно - до зменшення бюджету. Кількість учнів менша, а витрати на їх 

утримання залишаються високими. Так, з точки зору повного використання 

потужностей навчальних закладів, лише 3 навчальні заклади використовують їх 

на всі 100% і навіть більше. Це Здолбунівська гімназія на 107%, Здолбунівська 

загальноосвітня школа  І-ІІІ ступеня №4 - 112%, Здолбунівська загальноосвітня 

школа І ступеня №7 - 104%. Одним із основних питань, яке дає розвиватися 

навчальним закладам, це питання дотримання середнього показника 

бюджетного фінансування на одного учня. Ця методика розрахунків закладена 

Міністерством фінансів і використовується для забезпечення навчально-

виховного процесу в школах. І якщо ми дотримуємося середнього державного 

показника, то тільки загальноосвітні навчальні заклади міста, смт. Мізоча, с. 

Глинськ  оптимально використовують державні кошти в межах 4-6 тис. грн. на 

одного учня. Якщо ж узяти в цілому,  то у  загальноосвітніх закладах села І-ІІІ 

ступенів – від 6366 до 12969 грн., загальноосвітніх закладах І-ІІ ступенів – від 

6945 до 29631 грн., загальноосвітніх закладів села І ступеня – від 8620 до 17074 

грн. Звідси виникає потреба оптимізації мережі навчальних закладів району. 

Вирішення питання не є простим через неузгодженість чинного законодавства. 

Районною державною адміністрацією постійно аналізується стан справ, 
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створено координаційну раду з даного питання, розроблені конкретні заходи. 

На цей час призупинено навчання в  Озірківській, Залібівській загальноосвітніх 

школах І ступеня, приведено у відповідність до чинного законодавства штатні 

розписи навчальних закладів. 

 

 Основними завданнями та пріоритетними напрямами роботи на 2012-

2013 навчальний рік відділ освіти  визначив: 

 

реалізацію завдань, визначених Національною стратегією розвитку освіти в 

Україні на 2011-2021 роки; 

оновлення змісту освіти на основі національних традицій, світового 

досвіду та принципів сталого розвитку; 

створення ефективної системи національного виховання, забезпечення 

фізичного, морального, культурного і духовного  розвитку дитини,  

формування соціально зрілої, національно свідомої творчої особистості, 

громадянина України; 

подальший розвиток здоров’язберігаючого середовища; 

забезпечення сприятливого психологічного мікроклімату в учнівських та 

педагогічних колективах; 

забезпечення  системного підвищення якості освіти на інноваційній основі; 

забезпечення реалізації районних програм розвитку галузі; 

виховання і розвиток дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового 

компоненту дошкільної освіти (державний стандарт) та програм розвитку 

дитини „Я у світі”, „Впевнений старт”; 

розширення мережі груп та закладів дошкільної освіти;  

забезпечення впровадження нового Державного стандарту початкової 

освіти; 

забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх 

навчальних закладів; 

подальше впровадження системи профільного навчання; 

створення умов для охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів 

професійним навчанням; 

удосконалення структури та ефективності роботи шкільних округів, 

вивчення досвіду пілотних районів; 

створення умов для впровадження викладання англійської мови з 1 класу 

та основ інформатики з 2 класу, починаючи із вересня 2013 року; 

підготовка до запровадження нових державних стандартів та навчальних 

програм загальної середньої освіти; 

створення умов для якісного доступу до використання інформаційно-

комунікаційних Інтернет-технологій, особливо у сільській місцевості; 

поширення на всіх учасників навчально-виховного процесу використання 

інформаційно-начально-комунікаційного ВЕБ - порталу „Освіта Рівненщини” 

як основи створення єдиного освітнього інформаційного простору; 

продовження створення мультимедійного навчального контенту ; 

створення умов для реалізації інклюзивної освіти; 
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проведення моніторингових досліджень, експертизи якості освіти як 

основи підвищення ефективності навчально-виховного процесу; 

підвищення результативності природничо-математичної освіти учнів; 

посилення ролі формування духовних та моральних цінностей учнівської 

молоді через активну реалізацію районної програми національного виховання 

учнівської молоді на період 2008-2020 років; 

збільшення охоплення дітей позашкільною освітою (у тому числі шляхом 

створення філій у районах), покращення умов навчання;  

покращення спортивної бази закладів освіти; 

збільшення кількості дітей, залучених до занять фізичною культурою та 

спортом; 

забезпечення обладнанням закладів для дітей з особливими потребами з 

метою покращення корекційної освіти; 

подальше забезпечення навчальних закладів технічними засобами 

навчання; 

подальше покращення системи стимулювання обдарованої учнівської та 

студентської молоді; 

покращення координації роботи з вищими навчальними закладами з метою 

підготовки висококваліфікованих випускників; 

сприяння розвитку учнівського  самоврядування; 

удосконалення участі у зовнішньому незалежному оцінюванні навчальних 

досягнень учнів; 

сприяння забезпеченню соціальних гарантій педагогічних працівників; 

будівництво нових шкіл та ліквідацію аварійності приміщень навчальних 

закладів; 

збільшення показника підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які 

проживають за межею пішохідної доступності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


