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ВСТУП 

На сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета 

якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науково-

освітній потенціал.  

Освіта є основою прогресу людства. У зв’язку з цим перед освітянами 

стоїть завдання формувати в молодих українців такі якості, як: прагнення до 

навчання упродовж усього життя; постійний пошук найкращих шляхів 

розв’язання життєвих проблем; готовність своєю навчальною, а потім і 

фаховою працею закласти підмурівок власного соціального успіху і зробити 

внесок у громадську, державну справу. Ідеологією цієї  реформи є концепція 

«Нова українська школа».  

Перед початком минулого навчального року на Всеукраїнській 

конференції педагогічних працівників Прем’єр-міністр України Володимир 

Гройсман наголосив, що «2018 рік стане роком розвитку якісної освіти в 

Україні», а Міністр освіти і науки Лілія Гриневич запевнила, що 2017-2018 

навчальний рік – рік зміни змісту, результатів навчання та методики 

викладання. 

Що маємо в освіті Володимирецького району напередодні нового 

навчального року? Які здобутки, проблеми і перспективи? 

Реалізуючи Програму розвитку освіти Володимирецького району на 

2015-2017 роки,  за активної підтримки органів місцевої влади,  місцевого 

самоврядування, батьківської громадськості відділом освіти Володимирецької 

райдержадміністрації вживалися заходи для забезпечення функціонування 

галузі освіти району, її подальшого розвитку, створення умов для рівного 

доступу мешканців регіону до якісної освіти.  

Дошкільна освіта 

Розвиток дошкільної освіти залишається одним із пріоритетних напрямів 

державної політики у галузі освіти. А одним із індикаторів ефективності 

дошкільної освіти є її доступність. Основні завдання щодо виконання 

Конституційних вимог у частині забезпечення доступності і безоплатності 

дошкільної освіти  здійснюються органами місцевого самоврядування району у 

межах наданих повноважень відповідно до статті 32 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статті 2 Закону України «Про дошкільну 

освіту». 

Станом на 01 серпня 2018 року у Володимирецькому районі  функціонує 

44 заклади дошкільної освіти, зокрема:   

-  15 закладів дошкільної освіти загального розвитку; 

-  2 заклади дошкільної освіти комбінованого типу;  

- 12 навчально-виховних комплекси «Загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» з цілоденним перебуванням дітей дошкільного віку; 

- 14 навчально-виховних комплекси «Загальноосвітня школа – дошкільний 

навчальний заклад» з короткотривалим перебуванням дітей дошкільного віку; 

- дошкільний навчальний заклад «Вулик» при Володимирецькому районному 

колегіумі. 
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 Всього в закладах дошкільної освіти виховуватиметься з вересня 2018 

року близько 2000 дітей дошкільного віку (від 2-ох до 6(7) років): у 2017 році – 

2003 дитини, у 2016 році – 1 988 дітей.  

З метою охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою у вересні 

2017 році відкрито додаткові дошкільні групи з короткотривалим перебуванням 

в Біленському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» (с.Луко) на 12 місць та 

Сопачівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад» на 16 місць.   

Наразі охоплення дітей віком від 3 до 6(7) років дошкільною освітою, 

становить 53 % (у 2017 році – 47%, у 2016 році – 43%, у 2015 році – 34%), діти 

віком від 0 до 3 років виховуються в сім’ї та 100% дітей 5-річного віку 

охоплено дошкільною освітою (всіма її формами).  

На сьогоднішній день район має проблему з охопленням дітей саме 

закладами дошкільної освіти. Так, закладами дошкільної охоплено лише 41% 

дітей дошкільного віку.  

Проте існуюча мережа закладів дошкільної освіти не дає можливості 

задовольнити повністю освітні потреби населення. Так, понад 153 дитини 

району чекає  чергу на влаштування дитини в дошкільний заклад у 2018 році, у 

2017 році – 228 дітей, у  2016 році черга становила 250 дітей, а у 2015 році – 

300 дітей. 

Ще однією з проблем дошкільної освіти є переповнення дошкільних 

груп, в результаті чого у закладах на 100 місцях виховується 103 дитини, у 2017 

році – 117 дітей, у 2016 році -  123 дитини. 

Потребують вирішення питання, щодо охоплення дітей дошкільною 

освітою (відповідно до території обслуговування) в дошкільних навчальних 

закладах «Калинонька» села Полиці, «Дзвіночок» села Великі Цепцевичі, 

«Ромашка» села Любахи, дошкільних закладах селища Володимирець. 

           Не залишаються поза увагою і діти, які потребують корекції звуковимови 

та діти з особливими освітніми потребами. Так у 2017 році у дошкільних 

навчальних закладах функціонують 3 (три) логопедичні групи – для дітей з 

вадами мови, а також 4 інклюзивні групи – для дітей з особливими потребами. 

На сьогодні освітній процес в закладах дошкільної освіти (в тому числі з 

навчально-виховними комплексами) здійснюють близько 213 педагогічних 

працівників.  Варто вказати, що є проблемою не відповідність штатних 

розписів  закладів Типовим штатним розписам. Так, в закладах не введено 

посад сестри медичної, практичного психолога. 

Основні проблеми дошкільної освіти району: 

- недостатньо закладів дошкільної освіти;  

- перевантаженість дошкільних закладів освіти; 

- відсутність  належного рівня психологічного та медичного 

супроводу, вирішення проблем соціалізації дошкільнят. 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- відкриття закладів дошкільної освіти, а також дошкільних груп; 
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- збільшення відсотка охоплення дошкільною освітою дітей, що не 

виховуються в закладах дошкільної освіти; 

- спланувати поетапне введення посад сестри медичної та практичного 

психолога у заклади дошкільної освіти; 

- осучаснення матеріально-технічного стану закладів дошкільної освіти. 

Базова і повна загальна середня освіта 

Система базової і повної загальної середньої освіти є міцним фундаментом 

розвитку особистості, який сьогодні забезпечує дитині якісну освіту, а завтра – 

суспільне життя. 

Найбільш системною і масштабною сьогодні є модернізація загальної 

середньої освіти. Розбудова Нової української школи – це довготермінова 

 реформа, яка розпочинається вже зараз. План упровадження  передбачає 

наступність дій і відповідне ресурсне забезпечення на кожному етапі, а 

також ураховує загальний контекст  суспільних змін. Сьогоднішні школярі 

також повинні відчути зміни й отримати кращу якість освіти.  

Для задоволення освітніх потреб населення району  

щорічно вдосконалюється мережа закладів загальної середньої освіти. У 

2017-2018 навчальному році  у районі функціонували 44 заклади з 

контингентом 11458 учнів, з них:  43 заклади загальної середньої освіти  з 

денною формою навчання, в них 11 407 учнів та 1 вечірня школа на базі 

Полицької ВК-76 з контингентом  51 учень. Мережа загальноосвітніх 

навчальних закладів  була наступною: 

 - 12 загальноосвітніх  шкіл  І-ІІІ ступенів  з контингентом 3844 учні; 

 - 1 загальноосвітня школа ІІ-ІІІ ступенів з контингентом 80 учнів; 

 - 1 колегіум з контингентом  845 учнів; 

 - 1вечірня школа ІІ-ІІІ ступенів з контингентом 51 учень; 

 - 3 загальноосвітні школи І-ІІ ступенів з контингентом 346 учнів; 

 - 26 навчально-виховних комплексів з контингентом 6 292 учні. 

На виконання нормативних документів галузевого міністерства з метою 

забезпечення рівного доступу школярів до якісної освіти розпочато 

формування мережі опорних закладів. Певною мірою цей процес гальмується 

пасивністю громади району щодо створення об’єднаних територіальних 

громад, адже логічно територію громади і територію освітнього округу 

окреслювати спільними кордонами, а опорний заклад визначати в уже 

сформованому освітньому окрузі. На найближчу перспективу планується 

створення Рафалівського, Більськовільського та Городецького опорних 

закладів. 

          Протягом  останніх шести років в цілому по району  учнівський 

контингент збільшився на 819 чоловік.   В окремих школах  через недостатню 

кількість навчальних приміщень  залишається двозмінне навчання, і цю 

проблему без нового будівництва вирішити практично неможливо. 

Катастрофічно недостатньо навчальних приміщень у Кідрівському та 

Половлівському навчально-виховних комплексах. 
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         У 2017-2018 навчальному році у 5 закладах загальної середньої освіти 

району (11,6%) 944 учні (8,3%) навчалися  другу зміну. Динаміку показника 

двозмінного навчання демонструють наступні таблиця та діаграма. 

 

 

 

 

 

 

 

Збільшення відсотку кількості дітей, що навчаються у другу зміну, 

відбувається за рахунок збільшення учнівського контингенту, кількості класів. 

Так, наприклад, у 2013-2014н.р. у Половлівській ЗОШ І-ІІ ст. навчалося 228 

учнів  у десяти  класах, а у 2017-2018 н.р. у даному закладі навчалося 282 учні у 

13 класах та 37 дошкільнят у 2 групах. 

Упродовж останніх п’яти років мережа груп продовженого дня майже не 

змінилась. У 2017-2018н.р. вони функціонували у 25 загальноосвітніх закладах 

і ними було охоплено 797 учнів 1-4 класів у 32 групах. Показник охоплення 

групами продовженого дня учнів початкових класів становить 16,1 %. У  

міській місцевості цей показник становить 31.9%, у сільській – 12,7%. 

За статистичними даними загальна кількість дітей та підлітків шкільного 

віку складала 11701 особу  (2017 рік – 11388 осіб),  у тому числі навчалися  у 

загальноосвітніх навчальних закладах 11089 осіб, що становило 95% від 

зазначеної категорії дітей, у  професійно-технічних навчальних закладах   -  363 

особи (3%), у  вищих навчальних закладах І-ІУ  рівня акредитації – 158 осіб 

(1%), у спеціальних закладах для дітей, які мають вади у розумовому  розвитку, 

– 8 осіб.   

91 особа не навчалася для здобуття повної загальної середньої освіти. Із 

них: 51 особа – за станом здоров’я, сюди ж входить 8 дітей, які мають вади у 

розумовому  розвитку, і навчаються у спеціальних закладах; 32 дитини 

шестирічного віку не навчалися у загальноосвітній школі, що  не суперечить 

чинному законодавству. За рішенням батьків вони будуть навчатися із 

семирічного віку. 

Середня наповнюваність класів у районі становить 17,4 учні. 

17,417,4
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17
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Упродовж останніх чотирьох років вона збільшилась з 17,1 до 17,4  учнів у 

зв’язку із зростанням чисельності населення в районі. 

Найбільша наповнюваність  класів у Володимирецькій  ЗОШ І-ІІІст. №1 

(24,3 учні), найменша  - у  Малотелковицькому НВК  (5,3 учні). 

Роки К-сть ЗНЗ 

% 

К-сть класів 

% 

К-сть учнів 

% 

2013-2014 9,3 5,3 6,9 

2014-2015 9,3 5,2 7,0 

2015-2016 11,6 5,7 7,6 

2016-2017 11,6 5,8 7,7 

2017-2018 11,6 6.3 8,3 
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Демографічна ситуація позитивно  позначається останні роки на динаміці 

набору учнів до першого класу: 

- 2014-2015н.р. – 1109 учнів; 

- 2015-2016 н.р. – 1270 учнів; 

- 2016-2017н.р. – 1313учнів; 

- 2017-2018н.р. – 1263 учні. 

          Основні проблеми: 

- не сформовано мережі опорних закладів; 

- двозмінність навчання; 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- створити мережу опорних шкіл у районі; 

- зменшення показника двозмінного навчання; 

- оптимізувати мережу закладів загальної середньої освіти  з метою 

забезпечення якісної освіти для дітей. 

 

Підготовка закладів освіти до впровадження освітньої реформи  

Нова українська школа – це ключова освітня реформа Міністерства 

освіти і науки України. Головна мета – створити школу, у якій буде приємно 

навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у 

житті. 

З 01 вересня 2018-2019 навчального року по-новому вчитимуться всі 

першокласники України та близько 1350 першокласників району. Новий 

Державний стандарт  початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть 

за іншими підходами, а освітнє середовище буде новим. Тому упродовж 2017-

2018 року у районі було напрацьовано систему роботи з підготовки закладів 

освіти, керівних та педагогічних кадрів, батьківської громадськості до 

упровадження освітньої реформи з 1 вересня 2018 року. 

Освітня реформа – це нове освітнє середовище. І це не лише, але й у тому 

числі, – це нові техніка та меблі. З метою урахування положень Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 14 .12.2016 року № 988-р для оновлення 

матеріальної бази шкіл, придбання необхідного навчально-методичного 

забезпечення субвенцією з державного бюджету у 2018 році  передбачено  

4 352 882грн.. Профільне міністерство затвердило відповідний перелік засобів 

навчання та обладнання навчального та загального призначення для 

навчальних кабінетів початкової школи (наказ МОНУ від 13.02.2018 року № 

137 «Про затвердження Примірного переліку засобів навчання та обладнання 

навчального і загального призначення для навчальних кабінетів початкової 

школи»). Рішенням районної ради від 21.06.2018 року №320 «Про внесення 

змін до районного бюджету на 2018 рік» відділу освіти виділено субвенцію на 

забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» в розмірі 3 313 371,00грн. З них 561 953,00грн. – 20% на 

закупівлю комп’ютерного обладнання, відповідного мультимедійного контенту 

для початкових класів нової української школи, 134 964,00грн. – цільові кошти 
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на підготовку тренерів-педагогів, підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/19 і 2019/20 навчальних 

роках, асистентів вчителів закладів середньої освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням, заступників директорів  закладів середньої освіти з 

навчально – виховної (навчальної, виховної) роботи у початкових класах, 

вчителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів  у 2018/19 

навчальному році, вчителів закладів загальної середньої освіти (класів), в яких 

діти навчаються мовами національних меншин (видатки споживання) (не 

більше 10% - на здійснення  (у разі потреби) витрат на відрядження вчителів, 

асистентів вчителів закладів загальної середньої освіти з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням та заступників директорів закладів загальної середньої 

освіти для підвищення кваліфікації), 1 333 691,00грн. – 40% на закупівлю 

дидактичних матеріалів для учнів початкових класів, що навчаються за новими 

методиками відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти  «Нова українська школа» на період 

до 2029 року, 1 282 763,00грн. – 40% на закупівлю сучасних меблів для 

початкових класів нової української школи. 

     Субвенція в розмірі 1 282 763,00грн. на придбання меблів та 

1 333 691,00грн. на придбання дидактичних матеріалів розподілена між 

навчальними закладами за наслідками співбесід з керівниками  закладів освіти . 

     Субвенція в розмірі 134 964,00грн. на відшкодування видатків на 

відрядження розподілена відповідно до кількості педпрацівників у навчальному 

закладі, які проходили навчання по програмі НУШ.  

          Станом на 27.08.2018 року фактично отримано вказаних коштів в сумі 

2 568 690,00грн., що становить 100% до плану на 8 місяців цього року. 

Профінансовано у звітному періоді коштів по даній субвенції по КЕКВ 2210 

122 964,95грн. (придбання меблів), КЕКВ 2250 34 168,13грн. (відрядження) на 

загальну суму 157 133,08грн. 

     По комп’ютерному обладнанні та мультимедійному контенті визначаються 

потреба у видах товарів, технічні характеристики, якісні та кількісні показники. 

     На облаштування робочого місця вчителя початкового класу виділено 

1 199 390,00грн. та розподілено між навчальними закладами.  

     Усі закупівлі відбуваються у межах чинного законодавства керуючись 

Законом України «Про публічні закупівлі». Станом на 27.08.2018 року у 

закладах освіти району  закуплено 36 ноутбуків, 65 БФП, 44 ламінатора, 2 

класні дошки, 58 учнівських комплектів одномісних (парта+стілець), 8 столів з 

стільцем для вчителя, 4 стінки на загальну суму 847 104,95грн.. 

За результатами моніторингу готовності закладів освіти району до нового 

навчального року, в тому числі до створення освітнього простору у 1-ому класі, 

членами комісії відзначено роботу педагогічних колективів, батьківської 

громадськості практично в усіх закладах, проте виділено з-поміж інших такі: 

Озерська ЗОШ І-ІІІст., Володимирецький районний колегіум, Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІст. №1, Володимирецький НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ», Сопачівський  

НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ» у с.Щоків,  Малотелковицький НВК «ЗОШ І-ІІІст. – 

ДНЗ», Рафалівська ЗОШ І-ІІІст., Хиноцький НВК «ЗОШ І-ІІІст. – ДНЗ», 
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Суховільський НВК «ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», Рудківський НВК «ЗОШ І-ІІст. – 

ДНЗ», Берестівський  НВК «ЗОШ І-ІІст. – ДНЗ», Новаківський НВК «ЗОШ І-

ІІІст. – ДНЗ», Великоцепцевицька ЗОШ І-ІІІст. Приємно відзначити колектив 

Озерської ЗОШ І-ІІІ ступенів, роботу якого відзначено на рівні України:  цей 

заклад є одним із дев’яти яскравих шкіл з дизайном НУШ. 

У липні 2018 року усі заклади освіти для першокласників безкоштовно 

отримали набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні 

методи навчання в освітній процес. Відповідний Меморандум про 

взаєморозуміння було підписано між Міністерством освіти і науки України та 

The LEGO Foundation. У нашій районній пресі звучали досить критичні відгуки 

про це незрозуміле, на перший погляд, навчально-методичне забезпечення. 

Проте існує відповідна методика роботи з ним  - «Шість цеглинок», що 

допомагає в ігровій формі розвивати мислення, мовлення, увагу, пам’ять 

молодших школярів, розвивати у них навички самоконтролю, ментальну 

гнучкість, здатність співпрацювати у команді, співпереживати за спільний 

результат, вміння вирішувати проблеми, оцінювати ризики та генерувати ідеї. І 

все це – у цікавий та належний для цієї вікової групи спосіб. Але цьому треба 

вчитись і вчити інших! 

Щоб набувати компетентностей, школярі навчатимуться за діяльнісним 

підходом – тобто частіше щось робитимуть, замість сидіння за партами і 

слухаючи вчителя, кожен тиждень та день буде тематичним, а навчання 

розпочинатиметься з ранкового кола, яке буде налаштовувати учнів на 

продуктивне навчання. Також Концепція НУШ пропонує впроваджувати 

інтегроване та проектне навчання. Такий спосіб сприяє тому, що учні 

отримують цілісне уявлення про світ, адже вивчають явища з точки зору різних 

наук та вчаться вирішувати реальні проблеми за допомогою знань з різних 

дисциплін.  

Усе це вимагає вчителя нової формації. Такий педагог має перебувати   в 

авангарді суспільних та освітніх перетворень, бути успішним, умотивованим, 

компетентним, бути агентом сучасних змін. Суспільство вимагає від такого 

учителя виконувати в освітньому процесі ролі наставника, фасилітатора, 

консультанта, менеджера, мати академічну свободу, володіти навичками 

випереджувального проектного менеджменту (планування й організації 

навчання, розроблення навчально-методичного забезпечення, оцінювання та 

ін.), самостійно й творчо здобувати інформацію, організовувати 

дитиноцентрований процес.  

Тому відділом освіти, районним методичним кабінетом приділялася 

особлива увага підготовці учителя до роботи по-новому. Це включало як 

районні заходи, так і регіональні та всеукраїнські, зокрема: 

- проходження усіма учителями району, які навчатимуть  учнів перших 

класів з 2018-2019 навчального   року, навчання в режимі онлайн  на освітній 

платформі EdEra та отримання відповідних сертифікатів за результатами 

тестування; 
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- проходження цією категорією учителів очних курсів підвищення 

кваліфікації у Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти (18 

чол.); 

- очне навчання педагогів (три сесії) на базі комунального закладу 

“Володимирецький районний будинок школярів та юнацтва” під керівництвом 

Лариси Петрівни Швирид, вчителя початкових класів Володимирецького 

районного колегіуму, регіонального тренера НУШ, яка пройшла навчання у 

Рівненському інституті післядипломної педагогічної освіти та одержала 

сертифікат регіонального тренера НУШ (60 чол.); 

- триденне очне навчання  учителів іноземних мов, які навчатимуть з 

01.09.2018 року першокласників, у Рівненському інституті післядипломної 

педагогічної освіти та онлайн-навчання на  освітніх ресурсах Британської Ради 

в Україні та Гете-Інституту Україні; 

- проведення районних епізодичних та постійно діючих семінарів, 

тренінгів, навчання, майстер-класів для учителів початкових класів та 

іноземної мови у початковій школі;  

- тренінги для вчителів мистецьких дисциплін та фізичної культури  у 

початковій школі під керівництвом педагогів, які пройшли відповідне 

навчання:  Антонюк Катерини Вікторівни, учителя  музичного мистецтва 

Рафалівської загальноосвітньої школи I-III ступенів, та  Блищик Ірини 

Вікторівни,  вчителя фізичної культури Володимирецького районного 

колегіуму; 

- День відкритих дверей у Володимирецькому районному колегіумі для 

вчителів, що будуть працювати у 1-му класі у 2018-2019 навчальному році, та 

заступників директорів із навчально-виховної роботи. До цього заходу  до було 

залучено велика кількість учасників та продемонстровано тісну співпрацю між 

учасниками освітнього процесу, в тому числі й батьками, у підготовці школи до 

роботи по-новому. 

Приділялася увага і підготовці керівників до роботи в нових умовах. З 

цією метою проводилися інструктивні наради з питань формування нового 

освітнього простору, семінарські заняття з тем реалізації наскрізних ліній, 

формування компетентностей, організації в закладі освіти внутрішньої системи 

якості освіти, управління  закладом в умовах упровадження концепції «Нова 

українська школа».  

Формуванню керівника закладу освіти як агента змін сприяв семінар за 

участю науковців Рівненського ОІППО (кандидата педагогічних наук, 

проректора із науково-методичної роботи Мельник Н.А., методиста кабінету 

суспільно-гуманітарних предметів Піддубного М.А., старшого викладача 

кафедри природничо-математичної освіти Тимчини В.І.). 

Проте процес становлення педагога та керівника закладу освіти як агента 

змін – процес не короткотривалий. Найближчим часом Рівненським ОІППО 

планується проведення навчання керівників закладів освіти (директорів та 

заступників), які курують початкову школу. У жовтні-листопаді стартує другий 

цикл підготовки вчителя початкової школи до роботи в умовах НУШ.  Проте 
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найголовніше і найефективніше навчання – це самонавчання, розуміння і 

прагнення кожного з нас професійного росту та  самоудосконалення.  

 

Комп’ютеризація та інформатизація 

закладів загальної середньої освіти, упровадження ІКТ 

Аналіз проблем використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освіті показує, що  активізація процесу їх упровадження залежить, насамперед, 

від забезпечення навчальних закладів комп'ютерною технікою, розвитку 

телекомунікацій, глобальних і локальних освітніх мереж. Тому зміцнення 

матеріально-технічної бази навчальних закладів району є ключовим завданням 

відділу освіти Володимирецької райдержадміністрації у створенні єдиного 

інформаційно-освітнього середовища в районі.  

В рамках проекту допомоги Україні від Китайської народної республіки 

наш район отримав 71 одиницю комп’ютерної техніки зі встановленим 

програмним забезпеченням, 15 з них доставлено у  Володимирецький районний 

колегіум як переможець проекту «Go Саmp». Інші 56 комп’ютерів надійшли у 8 

шкіл району: Великоцепцевицьку ЗОШ  І-ІІІ сту. (2 пк), Заболоттівську ЗОШ І-

ІІІ  ст. (8 пк), Сопачівський  НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст.-ДНЗ» (8 пк), 

Старорафалівську ЗОШ І-ІІІ ст. (7 пк), Степангородський НВК «ЗОШ  І-ІІІ ст.-

ДНЗ» (10 пк), Хиноцький НВК “ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ” (8 пк), Озерецький НВК 

“ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” (6 пк), Половлівський НВК “ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ” (7 пк). Парк 

комп’ютерної техніки у цих закладах потребував першочергового оновлення.  

Загалом у закладах загальної середньої освіти району сьогодні наявні 816 

одиниць комп’ютерної техніки, в тому числі 657 – у навчальних закладах І-

ІІІ ст., 156 – у навчальних закладах І-ІІ ст. та 3 персональних комп’ютери у 

Рафалівському навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І 

ступеня – дошкільний навчальний заклад». Комп’ютери наявні також у двох 

позашкільних навчальних закладах (11 шт.). Показник кількості учнів на один 

комп’ютер у районі складає 17, що ідентично середньо обласному показнику.  

У 43 закладах району наявні 61 навчальні комп’ютерні комплекси (на 

525 робочих місць); два НКК – у Володимирецькому районному колегіумі, 

Антонівській ЗОШ, Біленському НВК, Більськовільському НВК, 

Великожолудському  НВК, Великоцепцевицькій ЗОШ, Городецькому НВК, 

Довговільському  НВК, Кідрівському  НВК, Каноницькій ЗОШ, Озерській 

ЗОШ, Полицькій ЗОШ, Лозківській ЗОШ. Усі навчальні заклади району 

підключені до швидкісного Інтернету. Робоче місце кожного керівника 

навчального закладу забезпечене необхідною комп’ютерною технікою; нею 

оснащено 92% шкільних методичних кабінети. Всього в навчальних закладах 

Володимирецького району в упралінсько-господарській діяльності 

використовується 97 комп’ютерів, у тому числі 11 - для ведення 

бібліотечного фонду.  

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу педагоги 

району використовують 2494 програмних педагогічних засоби (з них 428 - у 

Володимирецькому районному колегіумі): з музичного мистецтва (1-7 

класи), образотворчого мистецтва (5-7 класи), математики (1-9 класи), 
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географії (5-6, 7-9 класи), історії України (7, 9 класи), фізики (7, 8 класи), 

всесвітньої історії (6-9 класи),  іноземних мов (2-4, 5-6, 7, 11 класи), 

трудового навчання (5-9 класи)  та інші. 

Забезпеченість закладів освіти району кабінетами інформатики та 

засобами ІКТ  показано в таблиці 
Навчальний 

рік 
Комп'ютерних 
кл. інформат 

Кількість 
комп’ютерів 

Кількість 
ноутбуків 

Кількість учнів 
на 1 ПК 

ППЗ 

2013-2014 н.р. 50 645 62 16 1880 

2014-2015 н.р. 50 638 81 17 2048 

2015-2016 н.р. 51 668 92 16 2127 

2016-2017 н.р. 54 701 97 16 2236 

2017-2018 н.р. 61 816 112 17 2494 

 З  метою популяризації і підтримки Інтернет - сайтів шкіл району та 

ефективного впровадження інформаційних технологій в освітній процес 

щорічно проводиться районний огляд шкільних веб-сайтів.  Огляд значно 

активізував діяльність шкіл щодо створення сайтів у 2018 році: у  ньому  

взяло участь 41 навчальний заклад  (98% від загальної кількості закладів 

освіти). Зі сторінки «Заклади освіти» сайту відділу освіти та РМК 

http://volodvios.at.ua/index/zakladi_osviti/0-40. можна зайти на сайт кожної 

школи району, отримати оперативну інформацію про події з повсякденного 

життя  навчального закладу. Сайт Володимирецького районного колегіуму у 

2017-2018 н.р. виборов перемогу  серед сільських сайтів шкіл України. 

Ведеться активна робота із включення освітян району  в обласний 

портал «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua. На Інтернет-ресурсі 

«Освіта Рівненщини» зареєстровані усі працівники відділу освіти та 

методичного кабінету, а також 42 навчальних заклади; створено 24 спільноти 

Володимирецького району. Участь у таких спільнотах дозволяє педагогам, 

віддаленим один від одного, спілкуватися один з одним, вирішувати 

професійні питання, підвищувати професійний рівень.  

  З 2011 року закладах загальної середньої освіти району беруть участь у 

проекті «Курс: Школа» метою якого є впровадження інформаційних технологій 

в управління освітою. Даний проект передбачає використання у закладах освіти 

району та в районному  відділі освіти спеціального програмного забезпечення, 

яке дозволяє координувати роботу шкіл в автоматичному режимі.   

 У межах даного проекту створено Єдину електронну базу району, що 

містить технічні дані  шкіл, інформацію про педагогів та учнів, та єдину 

мережу, яка повідомляє про навчальні плани, навантаження на розклад 

занять. Завдяки програмі адміністрація навчального закладу 

витрачає  мінімум часу для  заповнення звітів  ЗНЗ, 83-РВК, 77-РВК. 

На виконання Закону України «Про освіту»  з 1 грудня 2017 року усі 

заклади освіти, які отримують кошти з державного та місцевого бюджетів, 

повинні на своїх сайтах оприлюднювати кошторис та фінансовий звіт. Усі 

заклади загальної середньої освіти району на своїх сайтах створили рубрику 

«Фінансова звітність» та проводять роботу з її наповнення. Оприлюднення цієї 

інформації закладами позашкільної та дошкільної освіти, у яких відсутні власні 

сайти, здійснюється на сайтах шкіл. Проте моніторинг стану оприлюднення 

http://volodvios.at.ua/index/zakladi_osviti/0-40
http://rivneosvita.org.ua/
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закладами освіти фінансової звітності свідчить, що у ряді закладів цю роботу 

потрібно налагодити або активізувати.  

Основні проблеми: 

- потребує оновлення парк комп’ютерної техніки (біля 70% комп’ютерної 

техніки - застаріла (більше 5 років) ; 

- потребує оновлення ліцензійне програмне забезпечення; 

   Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- планове оновлення парку комп’ютерної техніки у закладах освіти району; 

- створення власної платформи для проведення заходів у режимі онлайн; 

- створення веб-сайтів у закладах позашкільної та дошкільної освіти. 

 

Розвиток здібностей, талантів і можливостей кожної дитини 

Основними нормативними документами, що регламентують 

реформування освіти в Україні, законодавчо закріплено нові підходи до 

організації освіти у старшій школі,   визнано організацію профільного 

навчання актуальним і своєчасним шляхом розбудови вітчизняної старшої 

школи.      

        У 2017-2018н.р. у 21 закладі загальної середньої освіти (із 29) забезпечено 

перехід у старшій школі на профільне вивчення базових дисциплін; ним було 

охоплено 772 старшокласники, що становить 61,3% від загальної кількості.  

Динаміку цих показників демонструє таблиця. 
Навчальний 

рік 

Кількість НЗ з 

профільним 

навчанням 

Показник охоплення 

профільним навчанням 

Кількість учнів 10-11кл. % 

2011-2012 н.р. 19 711 43,9 

2012-2013 н.р 15 588 37 

2013-2014 н.р.  26 901 55 

2014-2015 н.р. 26 1065 66 

2015-2016 н.р. 22 895 61 

2016-2017 н.р. 22 854 62,8 

2017-2018н.р. 21 772 61,3 

 

Профільне навчання організовано за п’ятьма напрямками і 14 профілями; 

найбільшим попитом серед школярів 10-11кл. користується  профіль 

української філології (199 учнів), що пояснюється певною мірою 

обов’язковістю проходження ЗНО з цього предмета;  найменше 

старшокласників навчалося на екологічному профілі (18). 
Назва профілю Назва НЗ К-сть 

учнів 

фізико-математичний Володимирецький районний колегіум 33 

математичний Озерська ЗОШ I-III ступенів 

Рафалівська ІІ-ІІІ ступенів 

23 

біолого-фізичний Володимирецька ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 20 

біолого-хімічний Великоцепцевицька ЗОШ I-III ступенів 

Володимирецька ЗОШ I-III ступенів №1 

Володимирецький районний колегіум 

Рафалівська ЗОШ I-III ступенів 

81 

біотехнологічний Городецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 106 
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Мульчицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

Рафалівська ЗОШ II-III ступенів 

Полицька ЗОШ II-III ступенів 

екологічний Полицька ЗОШ II-III ступенів 18 

англійської філології Володимирецький районний колегіум  34 

історичний Рафалівська ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів 

Володимирецька ЗОШ I-III ступенів №1 

Городецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

91 

правовий Ромейківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Сопачівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

41 

української філології Антонівська ЗОШ I-III ступенів 

Більськовільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Великоцепцевицька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сопачівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

Рафалівська ЗОШ I-III ступенів 

Володимирецький районний колегіум 

Великожолудський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Мульчицький НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

ВеликотелковицькаЗОШ І-ІІІ ступенів 

199 

технологічний Великожолудський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Володимирецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Довговільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Красносільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

Собіщицька ЗОШ I-III ступенів 

36 

інформаційно-

технологічний 

Біленський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 

Великожолудський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

20 

спортивний Кідрівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ» 41 

військово-спортивний Володимирецький районний колегіум 28 

 

       Допрофільна підготовка здійснюється у 8-9 класах з метою профільної 

орієнтації учнів, спрямування у виборі ними напрямку профільного навчання у 

старшій школі. Форми її реалізації – введення курсів за вибором, поглиблене 

вивчення окремих предметів, факультативи, предметні гуртки, Мала Академія 

наук, предметні олімпіади.  Все це вводиться за рахунок годин варіативного 

освітнього компонента, який в районі фінансується на 100%. 

Серед основних факторів, що перешкоджають запровадженню 

профілізації старшої школи у районі, - малий контингент учнів старшої школи 

сільських школах.  

Про якість профільної освіти свідчать результати зовнішнього 

незалежного оцінювання. Хороші показники в ньому мають Володимирецький 

районний колегіум (практично з усіх профілів), Рафалівська ЗОШ ІІ-ІІІст. 

(біотехнологічний, історичний профілі), Володимирецька ЗОШ І-ІІІст. №1 

(історичний профіль). 

Проте глибокий аналіз організації профільного навчання, враховуючи 

результати ЗНО із профілюючих предметів, необхідно провести у 

Великоцепцевицькій ЗОШ (біолого-хімічний профіль), Мульчицькому НВК 

(біотехнологічний та української філології профіль),  Озерській ЗОШ 

(математичний), Антонівській ЗОШ, Великожолудському НВК, 

Великотелковицька ЗОШ  (профіль української філології). 
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Участь випускників закладі освіти у зовнішньому незалежному 

оцінюванні 

З метою підготовки учнів до участі в основній сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання у  районі працював пункт пробного тестування на базі 

Володимирецького районного колегіуму, де 24 березня 2018 проходило пробне 

зовнішнє оцінювання з української мови і літератури. 

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання проходила протягом 

травня-червня 2018 року. Під час основної сесії у районі працювало три пункти 

тестування (Володимирецький районний колегіум, Володимирецька 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, ВПУ-29 смт. Володимирця). 

Загалом у цих пунктах тестувань пройшло 11 тестувань для випускників 

закладів загальної середньої освіти району та м. Вараша,   вищого професійного 

училища №29 смт. Володимирця та випускників попередніх років. 

Керівники закладів загальної середньої освіти району забезпечили 

підвезення учасників тестування із числа випускників закладів загальної 

середньої освіти району до пунктів тестування шкільними автобусами, 

приватними перевізниками,  рейсовим транспортом у супроводі вчителів, в 

окремих випадках   - батьками випускників (за письмовою згодою батьків). 

  З метою забезпечення належної роботи пунктів тестування до проведення 

процедур зовнішнього незалежного оцінювання (старші інструктори, 

інструктори, чергові, відповідальні та помічники відповідальних за пункти 

проведення тестування) були залучені 209 особи із 20 закладів загальної 

середньої освіти району, відділу освіти, вищого професійного училища №29 

смт. Володимирець та позашкільного навчального закладу. Крім того четверо 

працівників районного методичного кабінету відділу освіти Володимирецької 

районної державної адміністрації працювали уповноваженими особами 

Українського центру оцінювання якості освіти.  

На даний час на сайті Українського центру оцінювання якості освіти 

розміщений офіційний звіт про результати зовнішнього незалежного 

оцінювання 2018 року. 

  У зовнішньому незалежному оцінюванні з української мови і 

літератури взяли участь 677 випускників11-х класів закладів загальної 

середньої освіти району. Усі учні Заболоттівської, Любахівської, 

Старорафалівської загальноосвітніх шкіл, Довговільського та Красносільського 

навчально-виховних комплексів подолали поріг склав/не склав у вказаному 

тестуванні. Результат на рівні 180-200 балів з української мови і літератури 

показали 15 учнів (20%) Володимирецького районного колегіуму, по 5 учнів 

Володимирецької (13,16%), Озерської (29,41%), Рафалівської (29,41%) 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 4 учні  (26,67%) Каноницького, 3 учні  

(6%) Городецького, по 2 учні Заболоттівського (28,57%), Полицького (5,88%) 

та Рафалівського (16,67%) закладів загальної середньої освіти, по 1 учню 

Атонівського, Біленського, Більськовільського, Великоцепцевицького, 

Собіщицького та Старорафалівського закладів загальної середньої світи. 
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Результативність участі у ЗНО з української мови та літератури за 

шкалою 100-200 балів представлено у наступній діаграмі: 

 
Порівняння результатів державної підсумкової атестації з української мови, 

яка проходила у формі зовнішнього незалежного оцінювання, з річним 

оцінюванням у закладі показало, що завищена річна оцінка  з предмета за 

трьома першими показниками (1-9 балів) і, навпаки, дещо занижена в учнів з 

високим рівнем знань.  

 
Зовнішнє незалежне оцінювання з історії України проходили 568 

учасників із числа випускників закладів освіти району. Кращі результати в 

учнів Володимирецького районного колегіуму – 4 учні (7,55%) набрали 180-200 

балів, Володимирецької та Каноницької загальноосвітніх шкіл – по 3 учні, 

відповідно  9,09 і 20%%, Городецького навчально-виховного комплексу – 2 

учні (7,41%), по 1 учню Озерської та обох Рафалівських загальноосвітніх шкіл 

(25%, 6,67%, 9,09%).  

Результати участі у зовнішньому незалежному оцінюванні з історії 

України (за шкалою 100-200) подано у   діаграмі: 
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Із 568 учасників тестування з історії України 541 зараховували результати 

зовнішнього незалежного оцінювання як державну підсумкову атестацію.  

Проведене моніторингове дослідження свідчить про розбіжності в річному 

оцінюванні та результатами державної підсумкової атестації з історії України, 

зокрема істотна розбіжність у показнику «середній рівень» (за рахунок 

початкового та достатнього рівнів). 

 
У тестуванні з математики взяли участь 272 учасники із числа 

випускників закладів загальної середньої освіти району, із них 195  учням 

зараховували результати зовнішнього незалежного оцінювання з даного 

предмета як державну підсумкову атестацію.  

Результати на рівні 180-200 балів із загальної кількості, які брали участь у 

вказаному тестуванні, показали 10 учнів (20%) Володимирецького районного 

колегіуму, по 3 учні Володимирецької №1 (20%) та Каноницької (60%) 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, по 2 учні Заболоттівської (50%) та 

Озерської (14,29) загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, по 1 учню Новаківського 

(50%) та Рафалівського ІІ-ІІІ ступенів (20%) закладів загальної середньої 

освіти. 

Результати участі у ЗНО з математики за шкалою 100-200 

 
Різниця між результатами державної підсумкової атестації з математики, 

яка проходила у формі зовнішнього незалежного оцінювання та річним 

оцінюванням, виставленим у закладі загальної середньої освіти, представлена у 

наступній діаграмі 
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Результати зовнішнього незалежного оцінювання свідчать про завищення 

оцінок у закладі за усіма критеріями, в більшій мірі за трьома першими. 

Загальна картина результатів зовнішнього незалежного оцінювання з 

основних предметів, зокрема з української мови та літератури, математики не 

зовсім втішна. Так, з першого предмета поріг «склав/не склав» не подолали 

28,4% учасників ЗНО, з математики – 27,7%. Якщо перевести у 

дванадцятибальну шкалу, цей  поріг – 1 бал. Отже, кожен третій випускник  

закладів освіти нашого району засвоїв шкільну програму з цих предметів на 

початковому рівні. На рівні області серед 16 районів це відповідно 13-й та 11-й 

показники. І це проблема.  

Основні проблеми в організації та проведенні ЗНО: 

- недостатнє фінансування підвезення учасників ЗНО з числа випускників 

11 класу; 

- потребують покращення результати ЗНО з основних предметів 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- провести моніторингове дослідження підготовки школярів до ЗНО у 

закладах освіти району; 

- оптимізувати методичну роботу з учителями, які готують школярів до 

ЗНО; 

- врегулювати питання фінансування  підвезення учасників ЗНО з числа 

випускників 11 класу. 

Підготовка та участь школярів у Всеукраїнських олімпіадах із 

навчальних предметів, конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України – це ще один дієвий інструмент заохочення 

школярів до творчого самовдосконалення. 

У 2017-2018н.р. в олімпіадах із 17 базових дисциплін взяли участь  1414  

учнів 6-11 класів із  42 навчальних закладів та ВПУ-29;  119 учнів 4 класу із 42 

закладів  освіти взяли участь в районних олімпіадах з української мови та 

читання, математики, природознавства. 

            Iз 554 призерів серед учнів середньої та старшої ланки найбільше 

підготували педагогічні колективи Володимирецького районного колегіуму 

(80), що становить 14.4% від загальної кількості призерів,  Володимирецької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 (60) – 10,8%, Каноницької ЗОШ І-ІІІ ступенів (33) – 5,9 

%, Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (26) – 4.7%, Берестівського НВК «ЗОШ І-

ІІст. – ДНЗ» (20) – 3.6%, Рафалівської ЗОШ ІІ-ІІІ ступенів (20) – 3.6%, 

Озерської ЗОШ І-ІІІ ступенів (20) – 3.6%, Полицької  ЗОШ І-ІІІ ступенів (20) -  

3.6%, Хиноцького НВК «ЗОШ І-ІІіст. – ДНЗ» (19) – 3.4%, Городецького НВК 
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«ЗОШ І-ІІіст. – ДНЗ» (18) – 3.2%,  Великоцепцевицької  ЗОШ І-ІІІ ступенів (18) 

- 3.2% Антонівської  ЗОШ І-ІІІ ступенів (18) – 3.2%.  

      В олімпіаді «Юне обдарування» взяли участь 119 учнів, з них 104 – із 

закладів освіти сільської місцевості і мають 17 призових місць. Високі 

результати показали команди Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, 

Володимирецького районного колегіуму, Великоцепцевицької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів, Володимирецького, Довговільського, Новаківського навчально-

виховних комплексів «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – Дошкільний 

навчальний заклад». Учениця 4 класу Антонівської ЗОШ І-ІІІст. Арбузова 

Катерина биборола 2 місце в обласному етапі цього конкурсу. 

Участь районних команд у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад позначилася  

51 перемогою (1 місце – 6 учнів, 2 місце – 20 учнів, 3 місце – 25 учнів). 

Динаміку результатів участі у цьому інтелектуальному випробуванні 

демонструє таблиця: 

 

Навчальний 

рік 

Кількість 

переможців 

ІІІ етапу 

З них: Кількість 

переможців 

ІV етапу 
1 місце 2 місце 3 місце 

2013-2014 47 7 17 23 - 

2014-2015 48 5 17 26 2 

2015-2016 41 4 14 23 2 

2016-2017 42 9 13 20 1 

2017-2018 51 6 20 25 3 

Найрезультативніше виступили школярі  на обласних олімпіадах 
із математики (8 призових місць) фізики (6), географії (5). Найкращі результати 

показали Володимирецький районний колегіум (24 призери), Володимирецької 

ЗОШ І-ІІІст. №1 (10 призових місць), Каноницька ЗОШ І-ІІІ ст. та Рафалівська 

ЗОШ ІІ-ІІІ ст. (по 4). 

Гордістю району є школярі, які стали переможцями ІV етапу 

всеукраїнських олімпіад: Бабік Софія, учениця Рафалівської  загальноосвітньої 

школи ІІ-ІІІ ступенів (підготувала учитель української мови та літератури Шух 

Наталія Миколаївна);  Хондока Софія, учениця Володимирецької ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 (підготувала учитель біології  Кондратишина Олена 

Володимирівна);   Шкіндер Микола, учень Великожолудського НВК «ЗОШ І-

ІІІ ст.- ДНЗ» (учитель екології  Снітко Галина Григорівна).  

Відрадно, що за підсумками участі наших команд в обласних олімпіадах 

ми в трійці  кращих районів Рівненщини. 

    Невід’ємною частиною роботи з обдарованими та здібними учнями є  

навчання у Рівненській Малій академії наук учнівської молоді.  2017-

2018н.року  в 31 секції академії навчалися 48 учнів шкіл району. Великим 

поштовхом до розвитку особистості кожного з них став конкурс-захист 

науково-дослідницьких робіт, бо саме він потребує від учасників вміння 

працювати з інформацією, проводити дослідження, висувати гіпотези, 

аналізувати й узагальнювати, робити висновки, презентувати.  14  навчальних 
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закладів   представили наукові роботи 48 юних дослідників на районний етап 

конкурсу, 27 – стали переможцями.  

25 науково-дослідницьких робіт було подано на  ІІ етап конкурсу-захисту, 

19 з них стали переможцями (1 місце – 2 учні, 2 місце – 9 учнів, 3 місце – 8 

учнів). Найкращі результати показали Володимирецький районний колегіум – 

10 призових місць, Володимирецька ЗОШ І-ІІІ ст.№1 та Рафалівська ЗОШ ІІ-

ІІІст. – по 4 призових місця.  Динаміку результатів участі команди району у ІІ 

етапі конкурсу МАН демонструє діаграма: 

 
Двоє учнів Володимирецької ЗОШ І-ІІІст. №1 - Кубай Олег та Мамчич 

Катерина -  представляли власні роботи на ІІІ етапі конкурсу-захисту. Мамчич 

Катерина гідно представила Рівненщину і виборола ІІ місце у секції 

«Педагогіка». Загалом Володимирецький район став у 2017-2018н.р. першим 

серед районів області за результатами участі у конкурсі-захисті.  

Результативною минулого навчального року була участь школярів у 

мовно-літературних конкурсах: 3 призових місця в ІІІ етапі Міжнародного 

мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 

ім.Т.Шевченка та 1 призове місце у ІІІ етапі Міжнародного конкурсу з 

української мови ім. Петра Яцика.  

Нашою гордістю є учениця Лозківської ЗОШ І-ІІст. Ничипорук Софія, 

яка  виборола перемогу (1 місце) в обласному та 3 місце у всеукраїнському 

етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім.Т.Шевченка. 

Школярі наших закладів освіти, які вибороли перемоги на 

всеукраїнському рівні згаданих вище інтелектуальних випробувань: Бабік 

Софія, учениця Рафалівської  загальноосвітньої школи ІІ-ІІІ ступенів; Мамчич 

Катерина та Хондока Софія, учениці Володимирецької ЗОШ І-ІІІст. №1; 

Шкіндер Микола, учень Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ»;  

Ничипорук Софія, учениця Лозківської ЗОШ І-ІІст., - отримають найближчим 

часом   обласну премію. 

Такі результати інтелектуальних випробувань свідчать про те, що 

система роботи з обдарованими та здібними учнями в районі заслуговує 

схвалення. До цього доклали зусиль багато творчих, ініціативних педагогів; 

хочеться спасибі сказати тим, хто щорічно достойно  відстоює честь 

Володимиреччини в області, готуючи кілька призерів, а це: 
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- учителі Володимирецького районного колегіуму Полюхович Олег 

Васильович, Дуляницька Людмила Костянтинівна, Шевченко Валентина 

Яківна, Шевченко Надія Михайлівна, Кривко Наталія Миколаївна, Остапенко 

Світлана Іванівна, Онісковець Галина Іванівна та ін.; 

- учителі Володимирецької ЗОШ І-ІІІст. №1 Кондратишина Олена 

Володимирівна, Клімук Тетяна Василівна, Ярута Надія Улянівна, Муравинець 

Вадим Сергійович, Бедик Лариса Сергіївна, Ляшко Тетяна Миколаївна та ін.; 

- учителі Рафалівської ЗОШ ІІ-ІІІст. Бабік Володимир Володимирович, 

Бабік Неля Петрівна, Шух Наталія Миколаївна…; 

- Снітко Галина Григорівна – учитель Великожолудського НВК; 

- Учителі Каноницької ЗОШ Літвін Євгенія Гаврилівна, Рибачик Марина 

Павлівна, Гордієвич Ніна Федорівна… 

Основні проблеми в роботі з розвитку талантів, здібностей і 

можливостей кожної дитини: 

- відсутнє належне стимулювання талановитих школярів та педагогічних 

працівників, які підготували переможців інтелектуальних змагань обласного та 

всеукраїнського рівнів; 

- недостатня робота з організації профільного навчання в окремих закладах 

освіти 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- провести моніторингове дослідження ефективності профільного навчання 

у закладах загальної середньої освіти; 

- створити систему стимулювання талановитих школярів та педагогічних 

працівників, які підготували переможців інтелектуальних змагань 

Одним із інструментів зацікавлення і стимулювання творчого 

самовдосконалення учнівської молоді є літній іншомовний табір. Такий вид 

позакласної роботи не лише поглиблює знання іноземної мови, але й сприяє 

розширенню культурологічного кругозору школярів, розвитку їх творчої 

активності, естетичного смаку і, як наслідок, підвищує мотивацію до вивчення 

мови та культури інших країн.        

Вже чотири роки поспіль у районі організовано роботу літніх мовних 

таборів. Цьогоріч літні мовні табори функціонували  у 41 закладі загальної 

середньої освіти  району. До роботи було залучено 712 учнів та 96 вчителів, які 

спілкувалися з учнями не лише англійською, а й німецькою та польською 

мовами.  

Учителі та учні працюють за такими напрямками:   

 країнознавчий;   мовознавчий;   мистецький;   спортивний; 

  спортивно-туристичний.  

   У 2017-2018 навчальному році заявки на участь у проекті “Go Camp 

2018” подали 11 закладів  загальної середньої освіти району (2017-2018 н.р.- 9 

закладів), і 4 із них виграли даний проект: Любахівська загальноосвітня школа 

I-III ступенів, Заболоттівська загальноосвітня школа I-III ступенів, 

Великоцепцевицька загальноосвітня школа I-III ступенів та Біленський НВК 

“ЗОШ I-III ступенів-ДНЗ” (2015-2016 н.р.-1, 2016-2017 н.р.-1). 
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Учителі англійської мови Любахівської загальноосвітньої  школи I-III 

ступенів (В. Підлісна), Великоцепцевицької загальноосвітня школа I-III 

ступенів  (С. Мартинюк) та Біленського НВК “ЗОШ I-III ступенів-ДНЗ”  (І. 

Савсюк) пройшли триденне навчання у м. Ірпінь, яке проводили кваліфіковані 

тренери.  

У серпні 2018 року у трьох (крім Любахівської ЗОШ І-ІІІст.) закладах 

загальної середньої освіти працювали 4 волонтери-іноземці: 

- з 06.08.2018 – по 17.08.2018 року у Великоцепцевицькій 

загальноосвітній школі I-III ступенів працювали 2 волонтери Корнелія Чепіте 

(Литва) та Елішка Цвркалова (Чехія). До роботи було залучено 50 учнів, які 

працювали за програмою «Спорт та здоров’я»; 

- з 06.08.2018 – по 17.08.2018 року  у Біленському навчально-виховному 

комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний 

заклад» працювала волонтер із Литви Емілі Страгіте.  До роботи було залучено 

30 учнів, які працювали за програмою «Спорт та мистецтво»; 

- з 13.08.2018 – по 23.08.2018 року у Заболоттівській загальноосвітній 

школі I-III ступенів працював  волонтер із Мексики Бенджамін Ів Лелев’єр 

Мартінез. До роботи було залучено 30 учнів, які працювали за програмою 

«Спорт та здоров’я».   

Варто  відзначити роботу Володимирецького районного колегіуму щодо 

організації роботи літнього  мовного табору, адже кожного року в закладі 

працює  волонтери-іноземці.                                                                                                                                                                                                                                                                                

13 серпня 2018 року у колегіум прибули волонтери для роботи у 

наметовому літньому англомовному таборі "Поліглот" з чотирьох країн, а саме: 

Карла В’яне Віллалобос Мартінес з Мексики, Еліза Сагредо з Іспанії, Ханна 

Ваугхен з Чехії, Перін Мерсеньєр з Бельгії. Очолювала групу волонтерів 

представник громадської організації "Спілка Форум" Луіза Бойканич. 

Відділом освіти, методичним кабінетом проводиться ряд заходів щодо їх 

успішного функціонування:  

- інструктивно-методичні наради та семінари з учителями іноземної 

мови;  

- видаються методичні рекомендації та наказ по відділу освіти;  

- надаються індивідуальні консультації щодо організації роботи в 

мовному таборі та укладання планування роботи; 

- організовуються зустрічі волонтерів з педагогами та школярами інших 

навчальних закладів. 

 Забезпеченість підручниками 

Забезпечення підручниками школярів уже не перший рік здійснюється на 

основі електронних замовлень, зроблених безпосередньо закладами освіти. 

Протягом лютого – червня 2018 року здійснювали ЗЗСО вибір та замовлення 

підручників для 1,5,10 класів. Вибір та замовлення оригінал - макетів 

підручників для 5 класу здійснено 42 закладами загальної середньої освіти з 14 

навчальних предметів загальною кількістю  14732 шт; для 10 класу здійснено 

29 закладами загальної середньої освіти з 24 навчальних предметів загальною 
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кількістю  18546 шт.;  для 1 класу здійснено 42 закладами загальної середньої 

освіти з 6 навчальних предметів загальною кількістю  7410 шт. 

Забезпеченість підручниками на новий навчальний рік складає:  

Клас 
%  

забезпеченості 
Примітка 

1 0 

На виконання наказу МОН від 02.04.2018 № 310 “Про 

проведення конкурсного відбору проектів підручників для 1 

класу закладів загальної середньої освіти” з 11 по 23 травня 

ЗЗСО здійснювали відбір підручників для 1 класу з 6 

навчальних предметів: Українська мова. Буквар – 1482 шт.; 

Англійська мова – 1194 шт.; Німецька мова – 288 шт; 

Математика  - 1482 шт.; Я досліджую світ – 1482 шт; 

Мистецтво – 1482 шт. При виборі враховувалася 

прогнозована кількість учнів на п’ять років. 
Доставка підручників буде здійснюватись упродовж серпня-

вересня 2018 року. 

2 100  

3 100  

4 68,6 

Замовлення підручників здійснювалося у два етапи у 2015, 2016 

рр. лише на фактичну кількість дітей – 1171, а у 2018/2019 н.р. 

складатиме – 1265. 

5 60 

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України  

01.06.2018 № 567 “Про здійснення повторного вибору 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти” заклади освіти здійснили замовлення підручників для 5 

та 10 класів, враховуючи прогнозовану кількість дітей терміном 

на п’ять років, а також підручник для вчителя. 

Повне забезпечення підручниками буде здійснене до 01.09.2018 

6 100 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 

04.04.2018 № 321 «Про перерозподіл підручників, виданих для 

закладів загальної середньої освіти Донецької області, що 

розташовані на тимчасово окупованих територіях» ЗЗСО 

здійснили додаткове замовлення  підручників для 6 класу з 

урахуванням контингенту учнів вказаного класу у  

2018-2019 навчальному році. 

7 76,8 

Замовлення підручників здійснювалося у два етапи у 2015, 2016 

рр. лише на фактичну кількість дітей –948, а у 2018/2019 н.р. 

складатиме –1172 . 

8 100  

9 100  

10 0 

На виконання  наказу Міністерства освіти і науки України  

01.06.2018 № 567 “Про здійснення повторного вибору 

підручників для 5 та 10 класів закладів загальної середньої 

освіти” заклади освіти здійснили замовлення підручників для 5 

та 10 класів, враховуючи прогнозовану кількість дітей терміном 

на п’ять років, а також підручник для вчителя 

Доставка підручників буде здійснюватись упродовж серпня-

вересня 2018 року. 

11 84,1 

Замовлення підручників здійснювалося у 2014  році на 

фактичну кількість учнів та з урахуванням мережі профільних 

класів на той час. 
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Основні проблеми в забезпеченні підручниками школярів району: 

- неповне забезпечення підручниками учнів 4-х, 7-х, 11-х класів; 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- вжити заходів щодо вирішення питання 100% забезпечення 

підручниками учнів 4-х, 7-х, 11-х класів;  

- продовження роботи в програмі електронного обліку підручників/ 

 

Забезпечення  реалізації прав дітей, які потребують соціальної 

допомоги, на загальну середню та корекційну освіту 

За останні роки в системі спеціальної освіти дітей з особливостями 

психофізичного розвитку відбулися якісні зміни. Реалізація прав на освіту дітей 

з обмеженими можливостями здоров'я розглядається як одна з найважливіших 

завдань державної політики в галузі корекційної освіти. 

Районною психолого-медико-педагогічною консультацією у співпраці із 

закладами охорони здоров’я виявлено 526 дітей з особливими освітніми 

потребами (з них шкільного віку – 419, дошкільного віку – 107 дітей). У 2016-

2017- н.р. було виявлено 529 дітей з особливими освітніми потребами ( з них 84 

дитини дошкільного віку та 445 дітей шкільного віку). У 2014-2015 н.р. було 

виявлено всього 1865 дітей з психофізичними порушеннями (з них шкільного 

віку 1758 дітей та підлітків, дошкільного віку 107 дітей).   

У районі домінуючою вадою є діти із труднощами розвитку та нормою 

інтелекту  147 осіб. Потім діти з порушенням опорно-рухового апарату 122 

особи, із розумовою  відсталістю – 81 особа, із затримкою психічного розвитку 

– 67 осіб, з порушенням мовлення – 51 особа,   із порушенням зору – 40 осіб,  із 

порушеннями слуху – 17 осіб.  

Володимирецькою районною психолого-медико-педагогічною 

консультацією  у 2017-2018 навчальному році було проведено 31 діагностичне 

засідання (25 стаціонарних та 6 виїзних) та надано конкретні рекомендації 

щодо корекції вад, реабілітації та соціальної адаптації 238 дітям та підліткам з 

фізичними. соматичними та інтелектуальними вадами розвитку (179 дітей 

шкільного віку, 59 дітей дошкільного віку).  За місцем проживання проведено  

6 виїзних засідань, на яких обстежено 50 дітей. Кількість проведених 

діагностичних засідань Володимирецької ПМПК впродовж 3 років демонструє 

наступна таблиця: 
Нав

чальний 

рік 

Всього Стаціонарних Виїзних 

К

ількість 

засідань 

Обс

тежених 

дітей 

К

ількість 

засідань 

Обс

тежених 

дітей 

К

ількість 

засідань 

Обс

тежених 

дітей 

201

5-2016 

2

5 

201 2

2 

174 3 27 

201

6-2017 

2

6 

181 2

4 

167 2 14 

201

7-2018 

3

1 

238 2

5 

188 6 50 

Дедалі важливішою стає практична допомога дітям із порушеною 

дієздатністю, їм надається комплексна допомога, такі сім’ї підтримуються, 

створюються відповідні умови інтеграції в масові освітні структури та в 
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соціальне середовище. Соціальний захист дітей згаданої категорії набуває 

глибшого характеру, райдержадміністрація, відділ освіти,  районна ПМПК 

прагне задовольнити ширше коло їхніх потреб, наблизити умови життя до умов 

життя здорових дітей. Збільшується можливість здобуття хворими дітьми 

освіти, шляхом організації індивідуального та інтегрованого навчання, де 

відбувається самоствердження в суспільному оточенні. 

Відповідно до вимог Положення про індивідуальну форму навчання в 

закладах освіти та для забезпечення рівного доступу до якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами станом на 01.06.2018 року індивідуальне 

навчання організовано для 115 дітей та підлітків з   розумовими та фізичними 

вадами (з них 75 дітей-інвалідів). З них за програмою загальноосвітньої школи 

для 11 дітей, (з них 8 дітей-інвалідів) за програмою для розумово відсталих 

дітей - 42 дітям (29 дітей-інвалідів), за програмою для дітей із затримкою 

психічного розвитку – 26 дітям  (6 дітей-інвалідів), за програмою для дітей зі 

зниженим слухом - 5 дітям (5 дітей-інвалідів), за програмою для дітей з 

порушеннями опорно-рухового апарату 20 дітям та підліткам (20 дітей-

інвалідів), за програмою для дітей зі зниженим зором – одній дитині-інваліду, 

за програмою для дітей з тяжкими порушеннями мовлення одній дитині-

інваліду, за програмою для сліпих дітей - 2 дітям-інвалідам, для дітей із 

складними порушеннями (порушенням опорно-рухового апарату та розумовою 

відсталістю) 5 дітям-інвалідам.  
Програма Кількіст

ь дітей 

З них 

дітей-інвалідів 

Для розумово відсталих дітей 42 29 

Для дітей зі затримкою психічного 

розвитку 

26 6 

Для дітей із порушенням опорно-

рухового апарату 

20 19 

Для дітей зі зниженим слухом 5 4 

Для дітей зі зниженим зором 1 1 

Для дітей з тяжкими порушеннями 

мовлення 

1 1 

Для дітей із складними порушеннями 

(порушенням опорно-рухового апарату та 

розумовою відсталістю) 

5 5 

Для сліпих дітей 2 2 

Загальноосвітньої школи 11  8 

Всього 115 75 

Всього із загальної кількості дітей у районі, які мають особливі освітні 

потреби (525 дітей),  діти, які навчаються індивідуально, становлять 21,9%. 

Індивідуальне навчання організовано у всіх закладах освіти  району крім   

Малотелковицького, Красносільського, Сопачівського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів – ДНЗ», Суховільського, НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», де відсутні  діти з 

особливими освітніми потребами або батьки відмовляються від корекційного 

навчання (Красносільський НВК). 

 Враховуючи те, що кількість дітей та підлітків, які потребують 

індивідуальної форми навчання зростає  у 2013-2014 індивідуальне навчання 
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було організовано для для 109 дітей та підлітків, у 2014-2015 н.р. для 126 дітей, 

у 2015-2016 н.р. для 119 дітей  у 2016-2017 н.р. для 110 дітей (з них 69 дітей-

інвалідів) відділом освіти Володимирецької РДА, районною ПМПК 

здійснювався ряд заходів щодо більш чіткої організації даного процесу, що дає 

можливість повною мірою забезпечити дотримання Державного стандарту 

загальної середньої освіти. А саме: чітко контролюється при здійсненні 

індивідуального навчання відповідність календарного та поурочного 

планування програмі тієї школи, за якою рекомендовано навчання учням, 

надаються консультації керівникам ЗЗСО, педагогам, батькам консультації 

щодо організації індивідуального навчання та надання корекційно-

реабілітаційної допомоги дітям з особливими потребами.  

Інклюзивне  навчання  забезпечує доступ до освіти дітей з особливими 

потребами у загальноосвітніх школах за рахунок застосування методів 

навчання, що враховують індивідуальні особливості  таких дітей. Таке 

навчання виключає будь-яку дискримінацію дітей; забезпечує однакове 

ставлення до всіх людей, але створює спеціальні умови для дітей з особливими 

потребами. Так у 2017-2018 навчальному році станом на 01.06.2018 року 

інклюзивне навчання організовано у 11 загальноосвітніх навчальних закладах 

(Городецькому, Мульчицькому, Собіщицькому, Степангородському НВК ЗОШ 

І-ІІІ ступенів, Великоцепцевицькій, Полицькій, Озерській ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Воронківському, Велихівському, Половлівському  НВК ЗОШ І-ІІ ступенів-

ДНЗ», Жовкинівській ЗОШ І-ІІ ст.  Створено 21 інклюзивний клас. У яких 

навчаються 23 дитини з особливими освітніми потребами з них 14 дітей-

інвалідів. ( за програмою для розумово відсталих дітей – 6 дітей, з них 5 дітей-

інвалідів, за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку 8 дітей з 

них одна дитина-інвалід, за програмою для дітей із порушенням опорно-

рухового апарату – 6 дітей-інвалідів, за програмою для дітей зі зниженим зором 

– 2 дитини-інваліда).  У Володимирецьких ДНЗ «Малятко» та «Казка», 

Антонівському «Дубок» , Полицькому ДНЗ «Калинонька» , у Рафалівському 

НВК «ЗОШ І ст. – ДНЗ» та у Городецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- ДНЗ» у 

дошкільних підрозділах створено інклюзивні групи (станом на 01.06.2018 

всього 7) де виховуються 9 дітей з особливими освітніми потребами, з них 

5  дітей-інвалідів. Введено 21 посаду асистента вчителя у 11 ЗНЗ (10 ставок) 

та 7 посад асистентів вихователів у ДНЗ ( 7 ставок ).   

Одним із основних завдань корекційного навчання є формування 

життєвих компетентностей учнів, зокрема, підготовка їх до практичної 

діяльності та самостійного життя в сучасних суспільно-економічних умовах. 

Так, як значна частина педагогів не мають фахової освіти (є лише окремі 

фахівці у Озерській, Полицькій, Рафалівській, Володимирецькій ЗОШ І-ІІІ ст. 

№1, Кідрівському, Городецькому,  Володимирецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.- 

ДНЗ») це створює певні труднощі у навчальному процесі дітей з особливими 

освітніми потребами.  

Щорічно для педагогів закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

проводяться навчальні семінари, методоб’єднання, проводяться індивідуальні 

консультації щодо якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами. 
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У 2018 році курси підвищення кваліфікації, при РОІППО вже пройшли та ще 

пройдуть 10 вчителів, що працюють з дітьми з особливими потребами за 

індивідуальним планом та два вчителі-логопеди. 

Одним із напрямків роботи ПМПК є співпраця та контроль за здійсненням 

корекційної діяльності логопедів. Логопедична служба району складається із 

логопедів Володимирецької  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, Володимирецького НВК 

«ЗОШ І- ІІІ ст.-ДНЗ», Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, логопедів груп 

компенсуючого типу для дітей з вадами мовлення при ДНЗ „Казка” , ДНЗ 

„Малятко” та у Володимирецькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ». Також у 2017-

2018 н.р. було створено логопедичний пункт при Степангородському НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ» (всього у районі 8 вчителів-логопедів). Всі логопеди 

мають відповідну фахову освіту. У всіх навчальних закладах, де існує 

логопедичний супровід ведеться компенсаторно-корекційне навчання дітей, 

проводиться комплексна корекція психічних процесів та мовних вад. Також 

щовівторка логопеди ЗНЗ надають логопедичну допомогу та проводять 

корекційні заняття з дітьми, які мають мовні вади з прикріплених освітніх 

округів. Впродовж 2017-2018 н.р. логопедами обстежено всього 1224 дітей та 

підлітків (з них 967 учнів, 257 дошкільників). З них потребують логопедичної 

допомоги 825 дітей: 640 учнів та 185 дошкільників. Отримали консультації  640 

учнів та  185 дошкільників. Зараховано на логопункти 115 дитину, оформлено 

16 груп. В групи, для дітей з вадами мовлення дошкільних навчальних закладів 

зараховано 46 дітей. 

У всіх закладах ЗСО існує психологічний супровід дітей з особливими 

освітніми потребами. З ними проводяться діагностика, корекційно-розвивальні 

заняття, та консультації для батьків цих дітей. 

За останні роки контингент учнів з особливими освітніми потребами, які 

навчаються у закладах загальної середньої освіти, суттєво змінився. Щороку у 

закладах збільшується кількість дітей зі складними, комплексними 

порушеннями розвитку, зокрема розладами спектра аутизму, Синдромом 

Дауна, ускладненеми порушеннями інтелектуального розвитку, що потребує 

особливого підходу в організації освітнього, виховного та реабілітаційного 

процесу. Впродовж 2016-2017 та першій половині 2018  року відділом освіти 

Володимирецької РДА було здійснено моніторингові візити до ЗЗСО, де 

навчаються діти з особливими освітніми потребами. Зокрема, під час 

моніторингових візитів виявлені факти недостатнього забезпечення 

підручниками, корекційними засобами навчання учнів шкіл, приміщення та 

будівлі не відповідають гігієнічним вимогам щодо облаштування закладів 

загальної середньої освіти. Відсутність або низький рівень забезпечення учнів 

ЗЗСО підручниками свідчить,зокрема, про невчасне їх замовлення (або не 

замовлення) закладами. Зазначене ускладнює надання педагогічними 

працівниками якісних освітніх та реабілітаційних послуг дітям з особливими 

освітніми потребами. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. 

№ 545 у  районі ведеться робота по створенню Комунальної установи 
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«Володимирецький інклюзивно-ресурсний центр» Володимирецької районної 

ради. На даний час проведено конкурс та визначено директора ІРЦ. 

ІРЦ в районі створюється на базі ПМПК (реорганізація існуючої 

структури).    Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Закону 

України «Про освіту» щодо особливостей доступу осіб з особливими освітніми 

потребами до освітніх послуг» (№ 6437)  місцеві органи самоврядування  

створили центр з розрахунку один центр на 7 тис. дітей, які проживають на 

території об’єднаної територіальної громади (району). А так, як у районі 

кількість дитячого населення від 2 до 18 років становить 18925 осіб, то 

планується відкриття інклюзивно-ресурсних центрів у смт. Рафалівка та с. 

Городець. 

Психолого-педагогічна допомога в ІРЦ надається дітям з особливими 

освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну 

загальну середню освіту в професійно-технічних навчальних закладах та не 

отримують відповідної допомоги. 

Основні проблеми в організації інклюзивної освіти: 

- недостатнє забезпечення школярів підручниками та корекційними 

засобами навчання; 

- брак фахівців для забезпечення якісної освіти дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- збільшення кількості інклюзивних груп та класів у ЗДО та ЗЗСО 

відповідно до потреб; 

- відкриття ІРЦ у с.Городець та смт.Рафалівка; 

- забезпечення керівниками закладів освіти вчасного подання замовлень 

на підручники для дітей з особливими освітніми потребами; 

- проведення просвітницької роботи щодо навчання, перекваліфікації 

педагогів за корекційним напрямком 

 

Функціонування та розвиток психологічної  служби 

Упродовж 2017-2018 навчального року діяльність психологічної служби 

була спрямована на реалізацію основних напрямів і завдань, передбачених 

наказом МОН України від 08.08.2017 №1127 «Про затвердження Плану заходів 

Міністерства освіти і науки  України щодо розвитку психологічної служби 

системи освіти України на період до 2020 року», листом МОН України від 

28.07.17 № 1/9-414 «Про забезпеченість фахівцями психологічної служби 

системи освіти та пріоритетні напрями діяльності у 2017-2018 навчальному 

році», а також на виконання основних завдань Національної стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року. 

Психологічна служба Володимирецького району у 2017-2018 

навчальному році діяла у складі 71 фахівців: 5 практичних психологів 

дошкільних закладів освіти  (3,75 ставки), 41 практичного психолога (28,5 

ставки) та 25 соціальних педагогів (19,75 ставки) закладів загальної середньої 

https://vemakids.com.ua/ua/article/inklyuzivne-navchannya-v-ukrayini
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освіти. Із 43   закладів загальної середньої освіти  - 5 (11,6%) не забезпечені 

ставками практичних психологів, 18 (41,8%) - ставками соціальних педагогів.  

Друге десятиліття функціонування психологічної служби в районі - це 

період позитивних змін щодо збільшення кількісного складу фахівців 

психологічної служби Володимиреччини. У 2017-2018 навчальному році 

введено з посади - 1 психолог, 3 соціальних педагогів (всього за останні 5 років 

кількісний склад практичних психологів збільшився на 13 осіб, а соціальних 

педагогів – на 4 особи).  

Динаміка чисельності практичних психологів та соціальних педагогів 

Володимирецького району представлена діаграмою. 

 
У зв’язку із браком коштів у місцевому бюджеті не забезпечені посадами 

практичних психологів 12 дошкільних навчальних закладів, 2 позашкільні 

навчальні заклади; 5 загальноосвітніх навчальних закладів (Малотелковицкий 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ», Берестівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ», 

Новаківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ», Бишляцький НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – 

ДНЗ», Велихівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст. – ДНЗ») не мають у штатах практичних 

психологів.  

Працівник психологічної служби, відповідно до Етичного кодексу під час 

виконання своїх функціональних обов’язків, повинен дотримуватися принципу 

конфіденційності. Однією з умов виконання принципу є наявність окремого 

робочого кабінету. Положенням про психологічний кабінет передбачено 

наявність двох приміщень: робочого і навчального кабінету, а також 

установлено вимоги щодо їх забезпечення.  У районній психологічній службі  

не мають окремого приміщення для роботи  3 (6,5 %) практичних психологів і 3 

(12 %)  соціальних педагогів. 9 практичних психологів суміщають робоче місце 

з педагогом організатором, заступниками керівника навчального закладу. Лише 

2 психологів (Городецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – ДНЗ») забезпечені другим 

приміщенням – навчальним кабінетом. Це унеможливлює якісне надання 

психологічних послуг, а саме: значно ускладнюється реалізація 

консультативного напрямку, індивідуальної та групової видів робіт, а також 

дотримання принципу конфіденційності у ході виконання професійних 

обов’язків, оскільки лише 11,3 % працівників служби забезпечені сейфами. 

Більшість наявних у розпорядженні працівника служби приміщень 

оснащені робочими столами, стільцями та шафами. Утім лише 12 (17%) 

працівників забезпечені комп’ютером, а 7 (10%) – принтером.  
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Потребує вдосконалення та оновлення матеріально-технічна база 

психологічної служби, наприклад: комп’ютери,  підключення до мережі 

Інтернет, тестові програми, меблі для проведення занять, банк фахової 

методичної літератури, необхідний для корекційної, розвивальної роботи з 

різновіковими групами дітей, психологічний інструментарій, матеріали для 

творчості тощо. 

Значна увага сьогодні приділяється впровадженню інклюзивного 

навчання в освітній процес. Заклади освіти з інклюзивними групами і класами 

передусім потребують психологічного супроводу.  

Однією з основних функцій працівника психологічної служби є надання 

фахових консультацій із тих чи інших питань усім учасникам освітнього 

процесу. Аналіз тематики звернень дав змогу виявити найбільш актуальні з 

них. Із боку батьків найбільш затребуваними були консультації з наступних 

питань: готовність, труднощі та підвищення мотивації дітей до навчання, вікові 

та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини, адаптація 

до нових умов навчання, профілактика шкідливих звичок, формування 

залежностей, міжособистісні й конфліктні стосунки, асоціальні поведінкові 

прояви. Така ж тематика запитів була найбільш актуальною і для педагогів. 

Окрім того, частими були звернення з проблем комп’ютерної  залежності, 

психологічного супроводу учнів під час ДПА, ЗНО, олімпіад і конкурсів. Із 

боку дітей найбільше потребували допомоги працівників служби у питаннях 

професійного самовизначення, самовдосконалення, розвитку здібностей і 

компетенцій, вирішення конфліктних ситуацій у шкільних колективах, взаємин 

із батьками та педагогами, із питань статевого виховання, взаємин із 

протилежною статтю, самореалізації в житті.  

Збільшується кількість запитів, а отже, потребують більшої уваги з боку 

не лише психологічної служби, але й адміністрації закладів освіти, педагогічної 

та батьківської громади питання булінгу, домашнього насильства, 

суїцидальних тенденцій у поведінці дитини. За узагальненими даними, з 

проблем шкільного булінгу з боку батьків, педагогів, учнів по району 

зафіксовано 153 звернень до психолога, 85 – до соціального педагога. Із питань 

домашнього насильства – 50 і 13. Щодо суїцидальної поведінки – 26 і 36. 

Відтак і надалі залишається актуальною психологічна просвіта, заходи 

превентивного характеру, спрямовані на формування життєвого оптимізму, 

позитивного світосприйняття, стресостійкості, вміння долати життєві 

негаразди, толерантності у стосунках, асертивності. Найбільш ефективними 

формами у здійсненні такої роботи є проведення тренінгових занять, 

різноманітних акцій, проектна діяльність тощо. Частково вирішити такі 

завдання може допомогти  створення шкільних служб порозуміння. 

Основні проблеми в розвитку психологічної служби: 

- не забезпечені посадами практичних психологів 12 закладів дошкільної 

освіти , 5 закладів загальної середньої освіти 

- недостатнє матеріальне забезпечення кабінетів практичних психологів. 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 
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- збереження ставок та розширення мережі психологічної служби району 

кваліфікованими фахівцями з метою забезпечення усіх учасників навчально-

виховного процесу школи належним психологічним супроводом; 

- забезпечення належних умов праці (виділення окремих кабінетів з 

технічним та матеріальним забезпеченням) працівників психологічної служби 

району. 

Забезпечення підвезення учасників навчально-виховного процесу  

        Організація регулярного безоплатного перевезення учнів до місць навчань 

і додому є складовою частиною забезпечення реалізації прав громадян на 

здобуття загальної середньої освіти. Статтею 14 Закону України «Про освіту», 

статтею 21 Закону України «Про загальну середню освіту» та статтею 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Державною цільовою 

соціальною програмою «Шкільний автобус», затвердженою постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 року №31(у редакції постанов 

Кабінету Міністрів України від 09.06.2011 №614 та від 08.02.2012 №68), 

передбачено регулярне і безоплатне перевезення учнів, дітей та педагогічних 

працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільський 

місцевості до місця навчання, роботи і додому. У Володимирецькому районі 

потребує підвезення 1465 учнів загальноосвітніх навчальних закладів та 103 

вчителів. Підвозиться всіма видами транспорту 1460 школярів (99,7%) та 89 

вчителів (86,4 %).  

       На даний час наявні 16 шкільних автобусів: Місцевий бюджет 4 одиниці: 

- 1 – за Програмою «Шкільний автобус» за кошти місцевого бюджету у 2006 

році придбано для освітніх потреб Мульчицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів -

ДНЗ»; 

 - 1 автобус придбано Володимирецьким районним колегіумом (новий) у 2011 

році; 

 - 1 шкільний автобус придбано за кошти місцевого бюджету у грудні 2010 

року для потреб Великотелковицької ЗОШ І-ІІІ ступенів; 

 - 1 шкільний автобус придбано за кошти місцевого бюджету у серпні 2011 

року для потреб Великоцепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів.  

Державний бюджет 5 одиниць:  

- 1 автобус придбано у 2005 році у Володимирецький МНВК(переданий у 

Каноницьку ЗОШ І-ІІІступенів); 

 - 1 шкільний автобус придбано за кошти державного бюджету у грудні 2011 

року для освітніх потреб Мульчицького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»; 

 - 1 шкільний автобус придбано за кошти державного бюджету у серпні 2012 

року для освітніх потреб Городецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»;  

- 1 шкільний автобус придбано за кошти державного бюджету у серпні 2013 

року для освітніх потреб Полицької ЗОШ І-ІІІ ступенів;  

- 1 шкільний автобус придбано за кошти державного бюджету у серпні 2013 

року для освітніх потреб Озерецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ».  

      Інші джерела фінансування 5 одиниць: - 2 автобуси у 2010 році отримано 

на виконання проекту «Рівний доступ до якісної освіти». Створення округів 

передбачено районним планом оптимізації шкільної мережі (розпорядження 
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голови райдержадміністрації від 03.09.2007року «Про участь у проекті «Рівний 

доступ до якісної освіти в України»;  

- 2 автобуси марки « Кубань» передані райдержадміністрацією у 2008 році в 

оренду для підвезення учнів Красносільського та Біленського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-ДНЗ»( автобус Біленського НВК підлягає списанню);  

- 1 автобус марки «Кубань» переданий Великожолудською сільською радою 

для підвезення учнів Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»;  

- 1 автобус марки «Мрія» придбано за рахунок коштів освітньої субвенції (70 

відсотків) та місцевого (30 відсотків) бюджету для освітніх потреб Хиноцького 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-ДНЗ»;  

- 1 автобус марки « КАВЗ-685» переданий  Хиноцькою сільрадою у 2016 році в 

оренду для підвезення учнів  Половлівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ». 

Основні проблеми в підвезенні: 

-  фінансове забезпечення проведення ремонту та технічного 

обслуговування шкільних автобусів; 

- фінансове забезпечення придбання палива для шкільних автобусів. 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- створення оптимальних умов для здобуття якісної середньої освіти та 

організація безпечного, регулярного перевезення дітей та педагогічних 

працівників до місця навчання і додому; 

- придбання шкільних автобусів для перевезення дітей, виділених 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року  № 1340, 

від 16 листопада 2016 року № 827, від 18 грудня 2017 року № 929 та схвалених 

розпорядженням голови Рівненської облдержадміністрації від 15 лютого 2018 

року № 104, затверджених рішенням Рівненської обласної ради від 16 березня 

2018 року № 860 для Сопачівського навчально-виховного 

комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 

заклад”, Рафалівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. 

Організація гарячого харчування та оздоровлення школярів 

У закладах загальної середньої освіти району нараховується 43 шкільні 

їдальні, в типових приміщеннях розміщено 27 шкільних їдалень, в 

пристосованих-16.  

У Володимирецькому районі 33 заклади загальної середньої освіти 

розташовані на території, на яку поширюються норми Закону України «Про 

статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи».  Із 27.04.2017 року по 25.05. та з 01.09.2017 

навчального року по 14 лютого 2018 року учням цих шкіл надавались послуги 

безкоштовного гарячого харчування відповідно до умов Договору «Про 

закупівлю послуг з харчування дітей, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи, за державні кошти» від 27.04.2017 року № 15, укладеного між 

управлінням соціального захисту населення РДА та ТОВ «ТРАНС ЛОГІСТИК 

ЦЕНТР».  Відповідно до умов зазначеного Договору з 14 лютого 2018 року 

припинено надання послуг безкоштовного харчування зазначеній категорії 

учнів. У випадках відсутності належного гарячого харчування батьки  дітей 

отримують грошову компенсацію за харчування, відповідно до постанови 
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Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 «Про порядок та розміри 

компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи». 

Станом на серпень поточного року в управлінні соціального захисту 

населення райдержадміністрації триває  повторна процедура тендеру на  

закупівлю послуг з харчування дітей, які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи, за державні кошти. До відділу освіти та управління соціального 

захисту населення райдержадміністрації у червні 2018 року звернулись батьки 

одного із закладів освіти з питання відновлення гарячого харчування для їхніх 

дітей, відповідно до статусу осіб,  які потерпіли від Чорнобильської 

катастрофи. 

   Станом на  14 лютого 2018 року, тобто на дату завершення безкоштовного 

гарячого харчування учнів, які потерпіли внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, було охоплено безкоштовним харчуванням у кількості: 6-10 років 

– 3258 учнів, 10-14 років – 3105, 14-18 років – 1535 (разом – 7898 учнів). 

Вартість харчування становила: 

 6-10 років – 30,43 грн. 

 10-14 років – 34,70 грн. 

 14-18 років – 40,04  грн. 

Середня вартість харчування - 35,06 грн..  

У зв’язку із відсутністю приміщень та умов для прийому гарячої їжі  в 6-

ти закладах загальної середньої освіти району, розташованих на території, що 

постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, 262 учні не охоплені гарячим 

харчуванням. батьки  дітей отримують грошову компенсацію за харчування, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1997 № 155 

«Про порядок та розміри компенсаційних виплат дітям, які потерпіли внаслідок 

Чорнобильської катастрофи». 

 

На території  району 10 закладів загальної середньої освіти розташовані 

на території, на яку не поширюються норми Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», де навчається 3131 учень: Володимирецький районний колегіум 

№ 

з/п 

Назва ЗНЗ Село Кількість учнів 

1.  Любахівська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Острівці 25 

2.  Більськовільський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..-ДНЗ» с.Залядино 48 

3.  Полицька ЗОШ І-ІІІ ступенів с.c. Сошники, 

Іванчі 

79 

4.  Мульчицька ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Журавлине 44 

5.  Красносільська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Липне 14 

6.  Сопачівський НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» с.Діброва  с.Щоків 52 

 ВСЬОГО  262 
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(846 уч.), Володимирецька ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 (581 уч.),  Володимирецький 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» (204 уч.), Городецький НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» 

(398 уч.), Рафалівська ЗОШ  І-ІІІ ст.. (379 4ч.), Довговільський НВК НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-ДНЗ» (346 уч.), Велихівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» (126 уч.), 

Сваринівський НВК «ЗОШ І-ІІ ст..-ДНЗ» (104 уч.), Рафалівська ЗОШ ІІ-ІІІ 

ступенів (80 уч.), Рафалівський НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ» (67 уч). 

Станом на травень 2018 року у вказаних закладах освіти навчалося  27,5 

% від загальної кількості всіх учнів району - 3131 учень, гарячим харчуванням 

охоплено 2116 учнів (67,6 %, станом на грудень 2017 року -60,7%).  

Організаторами харчування виступали заклади самостійно та на основі 

укладених угод про надання послуг з організації гарячого харчування. 

Для учнів зазначених закладів  з 01 вересня 2017 року і до 25 травня 2018 

року було організовано одно- ,дво- та триразове гаряче харчування за кошти 

місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством,  

відповідно до «Програми харчування дітей дошкільного та шкільного віку 

навчальних закладів Володимирецького району на 2018 рік», затвердженої 

рішенням Володимирецької районної ради від 22 грудня 2017 року  № 262. 

Програма також охоплює 17 закладів дошкільної освіти, 26 дошкільних 

підрозділів у складі навчально-виховних комплексів та дошкільного підрозділу 

«Вулик» Володимирецького районного колегіуму, загальна кількість 

вихованців – 1279 дітей дошкільного віку. 

 За кошти місцевого бюджету забезпечено безкоштовним гарячим 

харчуванням (відповідно одно-, дво- та триразовим) дітей дошкільного та 

шкільного віку у закладах освіти району таких пільгових категорій:  

 дітей дошкільного віку та учнів шкільного віку з числа дітей загиблих та 

учасників антитерористичної операції  (на період перебування їх в АТО), дітей 

учасників бойових дій, дітей з сімей внутрішньо переміщених осіб -  64 учні. 

учнів пільгових категорій, які проживають у пришкільних інтернатах 

закладів загальної середньої освіти (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського 

піклування, діти учасників антитерористичної операції (на час перебування їх у 

зоні АТО), учасників бойових дій, дітей внутрішньопереміщених осіб, 

вихованці військово-спортивного профілю) – 39 учнів. 

 дітей дошкільного віку та учнів шкільного віку з числа дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування  - 15 учнів. 

дітей дошкільного віку та учнів  1-4 класів із сімей, які отримують 

допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям»   - 356 учнів. 

учнів 5-11 класів, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» - 269 уч.;  

дітей дошкільного віку з числа дітей – інвалідів та дітей з особливими 

поребами та учнів шкільного віку з числа дітей з особливими освітніми 

потребами, які навчаються у спеціальних інклюзивних класах- 27 чол. 

дітей дошкільного віку із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена 

за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував 
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рівня забезпечення прожиткового мінімуму (гарантованого мінімуму), який 

щороку установлюється Законом про Державний бюджет України – 15 вих. 

          - учнів 1-4 класів, які відвідують групи продовженого дня пільгових 

категорій (дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей 

загиблих та учасників антитерористичної операції (на час перебування їх у зоні 

проведення антитерористичної операції), учасників бойових дій, дітей 

внутрішньо переміщених осіб).-126 осіб.     

числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування -2 уч. 

- учнів 1-4 класів, які відвідують групи продовженого дня, з числа дітей 

загиблих та учасників антитерористичної операції (на час перебування їх у зоні 

проведення антитерористичної операції), учасників бойових дій, дітей 

внутрішньо переміщених осіб – 9 уч. 

Діти дошкільного віку, що перебувають в закладах дошкільної освіти 

протягом 9-10,5 годин забезпечуються триразовим гарячим харчуванням.  

Вартість закупівлі продуктів харчування на одну дитину дошкільного 

віку в день у закладах дошкільної освіти встановлено у розмірі до 25 гривень. 

Варто звернути увагу і на те, що натуральні норми харчування 

виконуються лише на 85 %. Це говорить про те, що не виконуються норми 

харчування на основні продукти харчування: м’ясо, молоко та кисломолочні 

продукти, рибу та продукти-радіопротектори, масло вершкове, тверді сири, 

фрукти та соки.  

Потребує покращення матеріально-технічна база харчоблоків закладів 

дошкільної освіти. 

На виконання розпорядження голови Рівненської обласної державної 

адміністрації від 11 червня 2018 року № 383 «Про організацію літнього 

оздоровлення та відпочинку дітей у 2018 році» прийнято відповідне 

розпорядження голови Володимирецької  районної державної адміністрації від 

09 липня 2018 року № 180, відповідно до якого  з  місцевого бюджету у 2018 

році виділено  217,135 тис. грн.. для придбання путівок дітям соціально 

незахищених категорій: дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, 

дітям-учасників АТО, бойових дій, дітям-інвалідам, дітям із соціально 

незахищених категорій та ін.  

Станом на 05.08.2018 року усього оздоровлено 81 особа (від загальної 

кількості учнів), з них 10 осіб з категорії діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування (20,4%), 56 дітей з малозабезпечених сімей (2,5%), 5 

дітей-інвалідів, 10 дітей з багатодітних сімей. 

Оздоровлення відбувалося на умовах співфінансування  на базі 

оздоровчих таборів всеукраїнського рівня «Молода гвардія», «Артек», в 

обласних таборах «Країна мрій» та «Хрінники». 

Постійно забезпечується супровід дітей, які від’їжджають на відпочинок і 

лікування до місць оздоровлення і відпочинку,  та дітей, які повертаються 

додому автомобільним і залізничним транспортом. Діти, які направляються в 

оздоровчі табори та санаторні заклади, забезпечуються безкоштовним 

медичним оглядом та відповідною медичною документацією. 
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Основні проблеми в організації гарячого харчування та оздоровлення 

школярів: 

-  натуральні норми харчування виконуються лише на 85 %; 

-  застаріле обладнання харчоблоків закладів освіти; 

- відсутність гарячого харчування для учнів, на яких поширюються норми 

Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

-  відсутність посад сестри медичної в окремих закладах дошкільної освіти.        

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

-  забезпечити триразовим гарячим харчуванням дітей дошкільного віку; 

- вжити заходів, щодо покращення матеріально-технічного стану харчоблоків 

закладів дошкільної освіти; 

- вживати заходів щодо забезпечення закладів дошкільної освіти посадами 

сестри медичної. 

Реалізація  

Програми національного виховання 

 учнівської молоді Володимиреччини на 2008-2020 роки, 

  Концепції національно-патріотичного виховання  

дітей та молоді 

Стан реалізації Програми відділом освіти аналізувався відповідно до 

поданих  інформацій  про пророблену роботу  навчальними закладами району. 

 За 2015-2017 роки навчальними закладами вироблено системний підхід у 

формуванні соціально-значущих якостей особистості, що характеризується її 

ціннісним ставленням до суспільства і держави, до історичних, культурних і 

духовних надбань українського народу, до сім’ї,  родини, людей, до себе, до 

природи, праці, мистецтва на основі регіонального аспекту традицій 

Володимиреччини та Рівненщини. Формування цих якостей відбувається 

упродовж всього навчального року  через залучення учнів до різних форм 

діяльності: громадсько-патріотичної, художньо-естетичної, пізнавальної, 

спортивно-оздоровчої, трудової, екологічної. 

 Впровадження  Програми в освітніх закладах району відбувається через 

створення в них виховних систем, які базуються на головних принципах 

національного виховання. Саме тому чітко визначають виховні проблеми, над 

розв’язанням яких працюватимуть педагоги впродовж   навчального року. 

Відповідно до перспективного плану адміністрацією закладів щороку 

вивчається виховна діяльність педагогів щодо формування одного з ціннісних 

ставлень; за результатами вивчення приймаються відповідні управлінські 

рішення. 

До реалізації Програми в освітніх закладах району залучаються усі 

структурні одиниці закладу, зокрема: педагогічний колектив, учнівське 

самоврядування, батьківська громадськість, шкільна, гуртки, спортивні секції 

та музеї. 

З метою реалізації Програми закладами освіти широко використовуються 

можливості виховних центрів. У 36 закладах функціонують шкільні музеї, у 

решти закладів - музейні куточки, експозиції. З метою патріотичного виховання 
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учнівської молоді у кожному навчальному закладі створено стенди,  куточки, 

що висвітлюють події на Євромайдані 2014 року, учасникам  Революції 

Гідності, учасникам антитерористичної операції на сході України. 

У навчальних закладах  району організовано роботу  9 краєзнавчих гуртків, 

у яких навчаються 117 учнів.    У всіх освітніх закладах проводиться робота 

щодо шанобливого ставлення до національних символів, зокрема, встановлено 

флагштоки для розміщення Державного Прапора України біля кожного 

навчального закладу, забезпечено розміщення державних символів України в 

естетично оформлених місцях, всі учні і працівники (з якими проводились 

співбесіди) знають текст Державного Гімну України. У загальноосвітніх 

навчальних закладах робочий тиждень розпочинається церемонією підняття 

Державного Прапора України, виконанням Державного Гімну України та 

завершується – підбиттям підсумків і церемонією опускання Державного 

Прапора України з виконанням Державного Гімну України. 

З метою вшанування традицій боротьби за незалежність і соборність 

України, військової звитяги захисників рідної землі, творців національної 

державності, тисячолітньої історії державотворення нашого народу, визнання 

історичного значення подій, пов’язаних із визвольною боротьбою на початку 

ХХ століття та утвердженням української державності у формі Української 

Народної Республіки, Української Держави і Західноукраїнської Народної 

Республіки, консолідації суспільства та у зв’язку із 100-річчям  подій 

Української революції 1917-1921 років управлінням освіти, молоді та спорту 

видано наказ № 61 від 13 лютого 2017 року,  яким затверджено проведення 

відповідних заходів.  

Зокрема, протягом лютого місяця 2017 року навчальними закладами 

проведено виховні заходи щодо  відзначення 100-річчя затвердження Тризуба 

державним гербом Української Народної Республіки. 

 У грудні 2017 року у навчальних закладах району проведено 

Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення загальної 

декларації прав людини. 

 Навчальними закладами організовано зустрічі з представником 

пенітенціарної служби на тему: «Діяльність кримінально-виконавчої служби 

України». 

З метою гідного вшанування подвигу вояків УПА, утвердження 

патріотизму та національної гідності, консолідації суспільства, посилення 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді, розширення їх знань 

про історію славного українського козацтва, Запорізької Січі, гетьманів, 

виховування любові до України та з метою вшанування мужності і героїзму 

захисників незалежності та територіальної цілісності України, військових 

традицій українського народу в  всіх загальноосвітніх навчальних закладах 

району  проведено  загальношкільні  лінійки, присвячені Дню захисника 

України; хвилиною мовчання вшановано пам’ять  загиблих учасників  бойових 

дій на території  Луганської та Донецької областей. 

Сплановано та проведено  тематичні уроки, на які запрошено учасників 

антитерористичної операції, ветеранів Другої світової війни та визвольних 



 37 

змагань українського народу з тем: «Коли ви вмирали, Вам сурми не грали»,  

«Ми ними пишаємося» та ін. 

Членами учнівського самоврядування організовано привітання учасників 

АТО з Днем захисника України. 

Оформлено стенди про учасників УПА та діячів визвольного руху, 

випущено стінгазети «110-ччя з Дня народження Р.Шухевича», «Дзвін» із 

рубрикою «14 - жовтня», підготовлено книжкові виставки «Україна – 

незалежна країна», «Воїни УПА Володимиреччини», «75-річчя створення 

Української Повстанської Армії», «Ми – нащадки козацького роду». 

Організовано та проведено екскурсії у шкільні музеї «Наші воїни в АТО», 

«На цій землі я народився». 

Проведено акції: «Збери аптечку для солдата», «Мій вклад у справу 

миру». 

Свято патріотичної пісні «Горде ім’я-Захисник України» приурочене 

Дню захисника України в рамках відзначення 75-ї річниці створення УПА та 

свято «Тепло долонь і серця – захисникам України» за участю учасників АТО. 

Педагогічні колективи та учні Володимирецьких  шкіл  взяли участь у  

районному заході, приуроченому Дню захисника  України, та поклали квіти  до 

пам’ятних знаків: Матері-Вітчизни,  воїнам УПА та пам’ятному знаку воїнам-

афганцям. 

З метою гідного вшанування громадянської мужності учасників подій 

Революції Гідності у відстоюванні прав людини та європейського майбутнього 

України, їх відданості ідеалам свободи, справедливості, увічнення пам`яті 

Героїв Небесної Сотні, які віддали своє життя під час Революції Гідності, 

захищаючи ідеали демократії   у 2017 році у всіх загальноосвітніх навчальних 

закладах району відбулися тематичні шкільні лінійки, хвилиною мовчання  

вшановано пам’ять загиблих на Євромайдані. 

 В навчальних закладах функціонують постійнодіючі стенди «Вони на 

сторожі нашого спокою», «Небесна Сотня. Пам’ятай!» «Воїни АТО», «Небесна 

Сотня» із фотокартками загиблих та інші.  

Членами педагогічного та учнівського колективів було організовано 

фотовиставку «Герої сьогодення», фотодокументальну виставку «Подвиг 

учасників Революції Гідності», конкурс-фотовиставку "Україна в Європі",  

фотовиставку «День Гідності і Свободи – крок у Європу», виставку  фото, відео 

матеріалів та періодичних видань, які висвітлюють масові акції громадського 

протесту в Україні. 

Педагогом-організатором, класними керівниками та учнівським 

комітетом Воронківського навчально-виховного комплексу було організовано 

солодкий благодійний ярмарок, усі виручені кошти використано для допомоги 

бійцям АТО (продукти з довгостроковим періодом зберіганням). Учні цього ж  

закладу та педагогічний колектив прийняли участь у акції «Милосердя» (збір 

овочів, засобів особистої гігієни, шкарпетки та аптечка). 

Учні старших класів Володимирецьких загальноосвітніх закладів 

приймуть участь в районних заходах до Дня Гідності та Свободи, підготовлено 
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художні номери патріотичної тематики, участь в акції «Свіча для пам’ятного 

вогню Героям Небесної Сотні». 

 З метою вшанування 70-х роковин початку проведення радянської 

операції «Захід», у ході якої із Західної України до Сибіру було примусово 

депортовано близько 80 тисяч українців у всіх загальноосвітніх навчальних 

закладах району проведено загальношкільні  лінійки, присвячені Дню пам’яті 

жертв політичних репресій, приспущені державні прапори у цей день 

(21.10.2017 року). Напередодні проведено тематичні уроки, лекції, бесіди про 

події, пов’язані з операцією «Захід» 1947 року. 

         З метою відзначення 72-ої  річниці Перемоги у Другій світовій війні над 

нацизмом  у Європі  в  освітніх закладах району проведено ряд тематичних 

заходів.  Зокрема, забезпечено несення почесної варти біля Вічного вогню, 

покладання квітів до братських  могил, пам’ятників та обелісків у населених 

пунктах району, участь учнів та працівників навчальних закладів у зустрічі 

мотоестафети та урочистих мітингах в день Перемоги. 

Традиційним у школах є проведення тижня спорту «Олімпійський 

тиждень», спортивних свят «Нагороди кращим-спорт всім», «Тато, мама, я- 

спортивна сім’я», «Спортивний калейдоскоп», «Спортивні перегони» тощо. У 

більшості ЗНЗ проводяться ранкові зарядки, організовано рухливі перерви, 

спортивні ігри-естафети. 

Навчально-польові збори з учнями - юнаками 11-их класів проводяться з 

січня по травень місяць відповідно до вимог програми з предмета. В рамках 

зборів,  три роки поспіль юнаки проходять стрільби з АК на Рівненському 

загальновійськовому полігоні. 

24 жовтня 2017 року хоровий колектив учнів Володимирецького 

районного колегіуму у складі 28 чоловік  брали участь в обласному фестивалі-

конкурсі патріотичної пісні «Поліська січ» серед учнів навчальних закладів, де 

зайняли почесне ІІІ –тє місце (наказ відділу освіти №  298 від 26 вересня 2017 

року). 

З 04 по 08 грудня 2017 року на базі КПНЗ «Володимирецький районний 

будинок школярів та юнацтва» був проведений районний етап Всеукраїнської 

виставки-конкурсу «Український сувенір» (наказ відділу освіти № 386 від 11 

грудня 2017 року). 

Основні  проблеми: 

- потребує більше уваги залучення молоді до відродження народних 

промислів і ремесел, якими традиційно багата Україна та Рівненщина: 

лозоплетіння, гончарства, ковальства, вишивання, ткацтва, писанкарства, 

виготовлення виробів з природного матеріалу, іконовишивання, оволодіння 

ними і на цій основі вироблення умінь передати такий досвід наступним 

поколінням; 

- недостатня сформованість гармонійних відносин дитини з природою, її 

екологічного світогляду, готовності до включення в активну природоохоронну 

діяльність; 

- ітотна відмінність між змістом виховної роботи в закладах освіти та 

реаліями життя. 
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Основні завдання на 2018/2019н.р. 

- підвищення статусу виховання в закладах освіти; 

- ефективне використання національних традицій, історії та культури, 

традицій і звичаїв етносу рідного краю, новітніх досігнень; 

- орієнтація шкільних і класних виховних систем закладів освіти на 

пріоритет фізичного, психічного і морально-духовного розвитку особистості; 

розвиток виховних систем, створення авторських виховних систем; 

- посилення ролі родини у вихованні дітей; орієнтація батьків на зміну 

традиційної функціональної стратегії у вихованні, обумовленої новими 

соціальними умовами; ефективна співпраця родини зі школою; 

- відродження на нових теоретико-практичних засадах системи позакласного 

і позашкільного виховання дітей та учнівської молоді; 

- сприяння зростанню ролі учнівського самоврядування в демократизації 

життєдіяльності учнівських колективів, її соціальній адаптації; 

- координація програми національного виховання учнівської молоді; 

- зростання рівня професіоналізму і компетентності педагогічних 

працівників  в організації життєдіяльності учнівських колективів. 

 

Позашкільна освіта та позакласна робота 

Створювати додаткові умови для самовизначення, формування 

моральних якостей у дітей та підлітків, соціально-громадського досвіду, 

сприяння професійній орієнтації та розвитку творчих здібностей - такі завдання 

сьогодні покладає держава на систему позашкільної освіти. 

З метою підтримки обдарованих та талановитих дітей у районі  

функціонують два позашкільні навчальні заклади: 

- КПНЗ «Володимирецький районний Будинок школярів та 

юнацтва»; 

- КПНЗ «Рафалівський центр дитячої та юнацької творчості». 

-  
Заклад Кількість груп Кількість вихованців 

2016-

2017 

2017-

2018 

2016-

2017 

2017-

2018 

Володимирецький районний Будинок 

школярів та юнацтва 

9 16 146 244 

Рафалівський центр дитячої та юнацької 

творчості 

17 24 255 404 

Всього  68 40 401 648 

 

  Стан охоплення гуртковою роботою у позашкільних навчальних закладах 

демонструє таблиця 

 

  

Навчальний рік Кількість учнів Кількість гуртків 
Кількість 

гуртківців 

% 

охоплення 

    2017- 2018 

 
11407 40 648 5,7 
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2016 – 2017 11171 26 401 3,6 

2015 – 2016 10965 33 505 4,6 

2014 – 2015 10794 34 501 4,6 

2013 - 2014 10752 231 3514 32,7 

Упродовж року позашкільними закладами  проведено близько 50 

різноманітних оглядів-конкурсів, виставок, турнірів, фестивалів, відповідно до 

Плану проведення районних, обласних заходів та участі дітей і учнівської 

молоді у всеукраїнських заходах за напрямами позашкільної освіти у 2018 році, 

затвердженого наказом відділу від 02.02.2018 року № 53. 

Підсумком роботи гуртків є результативна участь вихованців у районних, 

обласних та Всеукраїнських масових заходах.  

У 2017 – 2018 навчальному році вихованці позашкільних закладів 

показали такі результати в конкурсах, змаганнях різних рівнів:  

 
 Позашкільний заклад Перемоги в конкурсах-виставок, фестивалів  

 

2016-2017 2017-2018 

Всеукраїнськ

ий 

 

обласни

й 

Всеукраїнськ

ий 

 

обласний 

1. КПНЗ «Володимирецький 

БШЮ» 

          1       7          1          16 

2. КПНЗ 

Рафалівський ЦДЮТ 

  1 11 1 29 

  

Разом 

          2     18           2          45 

 

У КПНЗ «Володимирецький районний БШЮ» функціонують гуртки 

художньо-естетичного, дослідницько-експериментального, соціально-

реабілітаційного, еколого-натуралістичного   напрямків. 

Результативною в заходах обласного та Всеукраїнського рівнів вже не 

перший рік є участь вихованців Зразкової студії образотворчого мистецтва 

(керівник Мороз М.В.),  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30.03.2018 року № 295 студії підтверджено звання «зразкова». У 

звітному навчальному році вихованці гуртка вибороли 10 призових місць в 

обласних етапах виставок та конкурсів «Український сувенір», «Новорічна 

композиція», «Знай і люби свій край», «Я маю право», «За нашу свободу», 

зокрема одна з робіт станом на серпень 2018 року подана на Всеукраїнський 

етап конкурсу «Я маю право» в м. Київ. 

Успішно працює гурток «Педагогіка», керівник Мирончук Г.К.,  

вихованка гуртка, Мамчич Катерина здобула  І та ІІІ місця у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії 

наук, відділення філософії та суспільствознавства, секції   «Педагогіка» та 

«Соціологія»  та  ІІ місце у ІІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт Малої академії наук, відділення філософії та 

суспільствознавства, секція «Педагогіка». 
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Достойно на обласному рівні оцінено роботу Зразкового лялькового 

театру «Колосок», керівник Ковальчук В.В., вихованці якого здобули ІІ- ге 

місце в обласному заочному огляді-конкурсу драматичних та лялькових 

колективів «Талановита Україна», номінація  «Найкращий ляльковий театр» 

В лютому 2018 року на базі КПНЗ «Володимирецького проведено районний 

семінар-практикум для керівників гуртків позашкільних та загальноосвітніх 

навчальних закладів району художньо-естетичного напряму «Креативний 

керівник гуртка – творчі вихованці» та  районний майстер-клас «Художня 

обробка шкіри», який провела досвідчений керівник Зразкової студії 

образотворчого мистецтва Мороз М.В. 

З метою розвитку лідерських якостей дітей та учнівської молоді, 

формування національної  свідомості,  духовності, патріотизму, основ  

моральності, виховання нової суспільної еліти на базі закладу діє районна 

Школа навчання активу лідерів учнівського самоврядування, до якої входять 

представники 42 навчальних закладів району (далі-Школа).  Актив районної 

ради старшокласників постійно  бере участь у навчанні в обласній школі 

управлінської  майстерності для  лідерів учнівського самоврядування. 

У рамках роботи Школи постійно проводяться семінари-практикуми, 

тренінгові заняття, активно у своїй роботі впроваджують проектні технології. 

Протягом минулого навчального року лідери працювали над проектом «Мій 

вклад у справу миру». Члени учнівського самоврядування - активні учасники та 

ініціатори благодійних акцій: «Не будь байдужим»;«Допомога заради 

перемоги»  тощо та тісно співпрацюють з Володимирецькою районною 

організацією ветеранів та учасників АТО, Центром волонтерської допомоги 

смт Володимирець.   

Щороку представники Школи беруть участь в обласному зборі лідерів 

учнівського самоврядування. Цьогорічний ХІІ обласний збір був проведений на 

базі Гощанського  центру позашкільної освіти. 

У КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ» функціонують гуртки науково-

технічного, художньо-естетичного напрямів. Вихованці КПНЗ «Рафалівський 

ЦДЮТ» традиційно беруть участь в обласних змаганнях: з початкового 

технічного моделювання, конструювання повітряних зміїв, з картингу, оригамі, 

мопедистів та мотоциклістів, що є особливістю даного закладу. 

Вже не перший рік роботи вихованців гуртка «М’яка іграшка» (керівник 

Повжик Л.І.) є призерами конкурсів всеукраїнського рівня. У звітному 

навчальному році робота її вихованців Ткачук Любові та Швеця Антона 

здобула ІІІ місце на Всеукраїнській виставці «Новорічна композиція». 

Результативною в заходах обласного рівня є участь вихованців гуртків 

«Початкове технічне моделювання» (керівник Окач Л.І.), «Виготовлення 

іграшок-сувенірів» (керівник Повжик Л.І), «Художня вишивка» (керівник 

Бутеєць Н.В.)  

 Відомим на теренах району та області є Зразковий театральний колектив 

«Цвіт папороті» (керівник Стельмах Г.А.), у 2017-2018 навчальному році став 

переможцем  ІІІ ступеня обласного заочного конкурсу «Талановита Україна та 

подав документи на підтвердження звання «зразковий»; 
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Традиційно успішною є участь вихованців гуртка «Духовна пісня» (керівник 

Грицкевич Н.М.,) на обласному рівні, у звітному навчальному році колектив 

став дипломантом обласного етапу етно -фестивалю «Вифлеємська зірка». 

   Результативно були представлені гуртки «Мопедисти та мотоциклісти», 

«Картинг» на обласних змаганнях: команда  здобула ІІ-ге команде місце та два 

І-х місця, два ІІ –х місця і одне ІІІ-тє місце в особистому заліку, у відкритих 

обласних змаганнях з картингу здобули І місце та ІІІ місця в особистому заліку.  

  У листопаді 2017 року на базі КПНЗ «Рафалівський ЦДЮТ» для керівників 

гуртків науково-технічного напряму району було проведено семінар з 

ракетомоделювання (керівник Окач Л.І.) з теми «Роль гуртків технічної 

творчості у формуванні ключових освітніх компетентностей вихованців на 

основі роботи ракетомоделювання» та проведений майстер-клас «Виготовлення 

найпростішої моделі ракети на модельному ракетному двигуні та її запуск». 

Протягом останніх п’яти років  збільшилась кількість гуртків та їх вихованців у 

закладах освіти:   

       

Навчальний рік Кількість учнів 
Кількість 

гуртків 

Кількість 

гуртківців 

% охоплення 

позакласними 

гуртками 

2017-2018 11407 156 2572 22,5 

2016 – 2017 11171 140 2484 22,2 

2015 – 2016 10965 139 2264 20,7 

2014 – 2015 10794 46 1037 9,6 

2013 - 2014 10752 278 4746 4,1 

 

Результати роботи вихованці гуртків, що функціонують на базі закладів 

загальної середньої освіти:  6 перемог в конкурсах Всеукраїнського рівня та 28 

- обласного рівня. 

Зокрема робота вихованців гуртка «Художня вишивка» Каноницької 

ЗОШ І-ІІІ ст (керівник Гордієвич Н.Ф.) зайняла ІІ-ге місце на Всеукраїнській 

виставці «Знай і люби свій край» в м. Київ. Учні Великоцепцевицької 

загальноосвітньої школи   І-ІІІ ступенів (вчитель Козярець Н. О.) здобули два 

ІІ-их та ІІІ -тє місце  у ХІV Міжнародному дитячо-художнього фестивалю, 

номінація  «Живопис» в Міжнародному конкурсі дитячого малюнка «Моя 

Україна» при Посольстві України в Італійській республіці. 

На вокальних конкурсах всеукраїнського рівня відзначено учнів 

Володимирецького районного колегіуму: Орешка Дмитра (керівник Манзик 

В.А.), який здобув   І місце  у Всеукраїнському  конкурсі   естрадної  пісні 

«Соколині зорі» та став дипломантом Всеукраїнського фестивалю патріотичної 

пісні «Мамина весна», Бабич  Анастасію, здобула  ІІІ місце  у Всеукраїнському 

вокально-хореографічному  конкурсі «Твій шанс». 

На Всеукраїнській виставці «Новорічна композиція» в м.Київ  робота учениці 

Лозківської ЗОШ І-ІІІ ст.. Сафоник Тамари  (вчитель Совгуть С.В.) зайняла ІІ 

місце. 

В обласному фестивалі-конкурсі патріотичної пісні  «Поліська січ». 
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хоровий колектив  «Патріот»   Володимирецького районного колегіуму 

(керівник Новак В.В) виборов  ІІІ місце.  

  На районному рівні варто також відзначити результативну роботу гуртків 

вокального мистецтва Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 (керівник Гошта 

С.П.), Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник Антонюк К.В.), Каноницької ЗОШ І-

ІІІ ст, Заболоттівської ЗОШ І-ІІІ ст., Полицької ЗОШ І-ІІІ ст.,  хореографічного 

мистецтва – Володимирецького районного колегіуму (керівник Юрків Н.І.), 

Володимирецької ЗОШ І-ІІІ ст.. № 1 (керівник Гайдиш О.П.), Рафалівської 

ЗОШ І-ІІІ ст.(керівник Давидова О.М.), Антонівської ЗОШ І-ІІІ ст.(Довбенюк 

О.О.). 

Призерами  виставок-конкурсів «Український сувенір», «Новорічна 

композиція», «Знай і люби свій край» на обласному рівні є роботи вихованців 

гуртків декоративно-ужиткового мистецтва – Каноницької ЗОШ І-ІІІ 

ст.(керівник Гордієвич Г.Ф.), Суховільського НВК «ЗОШ І-ІІ ст.-ДНЗ» 

(Стукаліна Г.Г.), Полицької ЗОШ І-ІІІ ст. (керівник Крижанська Н.С.), 

Антонівської ЗОШ І-ІІІ ст.(Мельник О.Ю.), Довговільського НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ст..-ДНЗ» (Городний В.В), Лозківської ЗОШ І-ІІІ ст., (вчитель Совгуть С.В.), 

Зеленівської ЗОШ (Сернюк С.Ю.) Володимирецького районного колегіуму 

(Мілоста О.А.) 

В освітніх закладах району проводиться робота по залученню учнів, 

вихованців до активної екологічної діяльності, природоохоронної роботи.  

Оскільки в 2017-2018 навчальному році  жоден з двох позашкільних 

навчальних закладів району не має гуртків еколого-натуралістичного напрямку, 

основна частина еколого-натуралістичної роботи припадає на загальноосвітні 

навчальні заклади (з вересня 2017 року 7 гуртків). 

Для переважної більшості загальноосвітніх навчальних закладів стали 

традиційними, організовуються і проводяться в школі природоохоронні 

конкурси, огляди, акції, експедиції, операції, учні активно залучаються до 

практичної природоохоронної діяльності, догляду за зеленими насадженнями в 

школі, класах, на шкільному подвір’ї, традиційними стали конкурси-огляди 

озеленення класних кімнат «Галерея кімнатних рослин», конкурс «Парад квітів 

біля школи», проведення шкільних свят та виставок (зокрема свято врожаю, 

свято квітів), годин спілкування «У природі – у ріднім домі», «Що я знаю про 

екологію», «Майбутнє природи Рівненщини», конкурси малюнків на 

природоохоронну тематику, тощо.  Перед новорічними святами традиційно в 

школах проводиться конкурс «Замість ялинки – новорічна композиція»,  в 

березні-квітні акції до Дня землі «Чисте довкілля».    

У більшості освітніх закладів у рамках Всеукраїнського конкурсу «Мій 

рідний край – моя Земля» учні шкіл  приймають активну участь у 

природоохоронних конкурсах, акціях, операціях, а саме: операціях 

«Первоцвіт», «Годівничка», конкурсах «Дерево життя», «Без верби і калини – 

немає України», «Мурашник», «Джерело», акції «Збережемо зелену красуню».  

У Довговільському, Великожолудському, Хиноцькому НВК, 

Рафалівській, Полицькій  ЗОШ І-ІІІ ступенів, Володимирецькому районному 

колегіумі активно використовують виїзні форми навчання: походи та екскурсії, 
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де учні знайомляться з видовим складом рослин та тварин, збирають гербарії, 

проводяться польові екологічні практики, екскурсії та експедиції. Всі вони 

спрямовані на виховання бережливого ставлення до природи та на захист її 

різноманіття. Результати практичних робіт учні оформляють у вигляді наочних 

посібників, гербаріїв, колекцій, таблиць, рефератів.  

В рамках проведення Всеукраїнської олімпіади з екології учнями 

начальних закладів району щороку представляються екологічні проекти, 

найкращі з яких являються щорічними переможцями та учасниками обласних 

та республіканських етапів олімпіади, конкурсів. 

В 2017 році  учні  Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

стали переможцями заочного етапу Всеукраїнського конкурсу винахідницьких 

та раціоналізаторських  проектів еколого-натуралістичного напряму (робота 

«Відновлення родючості порушених ґрунтів шляхом вапнування з 

використанням вапнякового шламу водопідготовки Рівненської АЕС (на 

прикладі Великожолудської сільської ради)»), заочного етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівського науково-дослідницького проектування та винахідництва 

в категорії «Біологія» (робота «Видовий склад вторинних сукцесій порушених 

земель»), республіканського етапу Всеукраїнського еколого-патріотичного 

конкурсу «Паросток». 

 Щорічно учні освітніх закладів району беруть участь у Всеукраїнському 

фестивалі екологічної творчості «Свіжий вітер». У 2018 році команда 

Володимирецького НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» була серед переможців 

обласного етапу цього конкурсу. 

У 2017-2018 навчальному  році навчальні заклади району долучилися до 

заходів, присвячених збереженню птахів, результати яких висвітлюються в 

місцевій пресі. 

Учнівський колектив Городецького та Суховільського НВК є 

переможцями обласного етапу Всеукраїнської акції «Годівничка», Бігун В.Г., 

вчитель Городецького НВК нагороджений дипломом КНЗ «Станція юних 

натуралістів» за участь в Всеукраїнській акції учнівської молоді «День зустрічі 

птахів» в номінації «Найкращий організатор біологічних свят».  

Учні району під керівництвом вчителів активно беруть участь в 

Міжнародній природничій грі «Геліантус», яка направлена на формування 

нових умінь, навичок і компетентностей: конкурентоспроможності, уміння 

працювати в групі, бути креативними й критичними, протистояти будь-якій 

пропаганді. Активними учасниками гри  цьогоріч стали більше 400 учнів 

району. 

Вчителі району впроваджують і реалізують Міжнародну науково-освітню 

програму GLOBE. Активними учасниками моніторингових досліджень за 

станом навколишнього середовища в рамках цієї програми   та  Снітко Г.Г., 

вчитель Великожолудського НВК та Дукач М.В., вчитель географії Полицької 

ЗОШ І-ІІІ ступенів.    Вони ж являються учасниками обласних семінарів-

тренінгів за даною програмою. 

Освітні заклади району активно долучаються до науково-дослідницької 

роботи та практичної природоохоронної роботи. 
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     У багатьох   закладах освіти району організовано роботу факультативів 

та курсів за вибором  превентивного, біологічного та екологічного 

спрямування. 

Володимирецький район залучений до реалізації ІІ етапу освітнього 

Україно-Шведського проекту  «Освіта для сталого розвитку в дії». З метою 

формування  екологічно доцільної поведінки для учнів середньої ланки 

впроваджений курс за вибором «Уроки для сталого розвитку» 

(Володимирецький НВК), для учнів Воронківського НВК  «ЗОШ І-ІІ ступенів – 

ДНЗ», Берестівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-ДНЗ», Довговільського НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» та Антонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів впроваджений 

курс «Зелений пакет».   

В усіх навчальних закладах району діють шкільні агітбригади спрямовані 

на формування екологічної просвіти.  

В багатьох навчальних закладах розроблені маршрути екологічних 

стежок. 

В районі функціонує дві теплиці (в Антонівській ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

Володимирецькому районному колегіумі). 

 У Володимирецькому районному колегіумі з 2016 року функціонує 

мінізоопарк «Пташине царство», який  вже став улюбленим місцем відпочинку 

багатьох дітей та дорослих,  спонукає учнів до поглибленого вивчення 

природничих наук і науково-дослідницької діяльності. В багатьох освітніх 

закладах створені живі куточки.  

При Антонівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів організована робота шкільного 

лісництва, яке є структурним підрозділом Антонівського лісництва 

Володимирецького держлісгоспу.  

Основні проблеми в організації позашкільної освіти: 

-  відсутність  фінансування районної школи лідерів  на базі КПНЗ 

«Володимирецький районний БШЮ»; 

- недостатнє фінансування  участі вихованців позашкільних закладів  в 

обласних етапах  Всеукраїнських конкурсів та фестивалів. 

Основні завдання на 2018/2019 навчальний рік: 

- відновлення роботи відділів науково-технічного, дослідницько-

експериментального, еколого-натуралістичного, спортивно-туристичного, 

туристично – краєзнавчого, військово-патріотичного, технічного напрямів; 

     - вивчення потреби у введенні  на базі позашкільних закладів оплачуваних 

гуртків за рахунок батьківських коштів; 

- збільшення кількості вихованців гуртків у закладах загальної середньої 

освіти. 

Кадрове забезпечення 

         Навчально-виховний процес в районі забезпечує 1391 педагоги з  них: 

Заслужений вчитель України – 1 чол., Заслужений працівників освіти 

України – 1 чол., нагороджений знаком «Василь Сухомлинський» - 6 чол., 

знаком «Г.Ткаченко» - 1 чол., «Відмінник освіти України» - 41 чол., Почесною 

грамотою Міністерства освіти і науки  України - 5 чол., Грамотою Міністерства 

освіти і науки  України – 49 чол., Подякою Міністерства освіти і науки України 



 46 

– 14 чол. мають звання «Учитель –методист» - 35 чол.,  «Старший вчитель» - 

104 чол. 

Освітній рівень  педагогів: 90 – 1259 (90,5%), бакалавр -  54 чол. (3,8%), 

молодший спеціаліст - 74 чол. (5,3%), середня загальна освіта –  4 чол. (0,28 %). 

Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників району показує, що 

упродовж останніх років спостерігається стійка тенденція щодо підвищення 

освітнього рівня педагогів району. 

За підсумками атестації із загальної кількості педагогічних працівників, які 

здобули повну вищу освіту і відповідно до Типового положення про атестацію 

пройшли атестацію, мають вищу кваліфікаційну категорію мають 293 педагоги 

(23,3%), кваліфікаційну категорію  «спеціаліст І категорії» - 385 чол. (30,6%), 

спеціаліст ІІ категорії – 242 чол. (18%), спеціаліст – 224 чол. (17,8%). 

 
Педагогів –пенсіонерів – 227 чол.(17%). 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про освіту» керівник закладу 

загальної середньої освіти призначає та звільняє педагогічних працівників. У 

2018 році у відділ освіти райдержадміністрації надійшло 39 заяв від випускників 

вищих навчальних закладів щодо сприяння у працевлаштуванні. Відповідно до 

запитів закладів загальної середньої освіти району скеровано на співбесіди до 

директорів закладів 17 молодих спеціалістів. Варто зазначити, що у базі даних 

молодих спеціалістів, наявної у відділі освіти, переважають учителі початкових 

класів, історії, біології. Протягом двох останніх років у район не прибув жоден 

спеціаліст з математики, німецької мови. На сьогоднішній день наявні вакансії 

вчителів німецької мови у чотирьох закладах загальної середньої освіти. 

 

Організація роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Діяльність районної методичної служби спрямована на задоволення 

професійних та соціальних запитів педагогічних працівників у системі 

підвищення кваліфікації, оновлення напрямів їх професійного удосконалення в 

умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». 

Зміст та структура методичної роботи з педагогічними кадрами у 2017-

2018н.р. була представлена 15 методичними об’єднаннями, 46 семінарами (38 

семінарів-практикумів (в тому числі 10 – міжокружних), 2 проблемні семінари, 

1 нарада-семінар, 4 епізодичні семінари, 1 семінар-презентація), 3 творчими 

групами, 7 інструктивно-методичними нарадами, районною школою 

новопризначеного та малодосвідченого педагога (13 секцій), школою молодого 
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керівника та школою резерву на керівні кадри,  майстер-класами, школою 

педагогічного досвіду та школою педагогічної майстерності, тренінгами, 

фаховими конкурсами, фестивалями педагогічної творчості.   На методичних 

заходах розглядалися такі актуальні питання розвитку освіти в районі, як 

реалізація Концепції «Нова українська школа», нових освітніх стандартів 

початкової загальної освіти, нових підходів до сучасного уроку, оновлених 

програм з навчальних предметів,  формування адаптованої 

здоров’язбережувальної системи в довкіллі та початковій школі, 

запровадження нових технологій та методик навчання і виховання, формування 

готовності вчителя до інноваційної діяльності, використання ІКТ, психолого-

педагогічного супроводу інклюзивної освіти, профільного навчання, створення 

нової моделі національно-патріотичного виховання тощо. 

Загалом відбулось 236 засідань районних методичних структур. Їх 

планування роботи відповідало запитам, виражених у діагностичних анкетах. 

Поряд із традиційними формами проведення засідання проходили у вигляді 

тренінгів, міні-лекцій, круглих столів, майстер-класів, педагогічних мостів, 

засідань педагогічних студій, творчих зустрічей. Активно використовувалися 

інтерактивні форми роботи: «мозковий штурм», «відкритий мікрофон», 

«дискусійна зала», «незакінчене речення», «рефлексія», «експрес-опитування», 

«перевернутий клас», методичний анонс-огляд новинок літератури, 

презентаційний меседж «А я роблю так...», психологічний дивертисмент, 

панорама творчості, ситуаційно-рольова гра, захист проектів. 

Методичною роботою було охоплено усі категорії педагогічних 

працівників, проте особлива увага приділялася підготовці педагогічних кадрів 

до підготовки і впровадження ключової освітньої реформи Міністерства освіти 

і науки України – нової української школи. Новий Державний стандарт  

початкової освіти передбачає, що вчителі працюватимуть за іншими підходами, 

тому важливо забезпечити їх розуміння та оволодіння новими методиками 

навчання і виховання педагогів, які працюватимуть з учнями 1 класу з 1 

вересня 2018 року: учителі початкових класів, іноземної мови, фізичної 

культури, мистецьких дисциплін, члени адміністрації закладу освіти. 

 Володимирецьким РМК проведено ряд заходів з метою підготовки 

вчителя, керівника закладу освіти до роботи в умовах реалізації Концепції 

“Нова українська школа”: районні епізодичні та постійно діючі семінари-

практикуми, тренінги для педагогів, нарада-семінар для керівників закладів 

освіти щодо формування нового освітнього середовища. Забезпечено участь 

учителів початкових класів,  які навчатимуть  учнів перших класів з 2018-

2019н.р.,  проходження онлайн -  навчання на освітній платформі EdEra;  18 

педагогів району пройшли курси підвищення кваліфікації у Рівненському 

інституті післядипломної педагогічної освіти, а ще 60 учителів пройшли очне 

навчання (три сесії) на базі комунального закладу “Володимирецький районний 

будинок школярів та юнацтва” під керівництвом Швирид Л.П., вчителя 

початкових класів Володимирецького районного колегіуму, регіонального 

тренера НУШ.  
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Учителі іноземної мови району  (43 вчителі англійської мови та 9 – 

німецької), які навчатимуть першокласників,  пройшли триденне очне навчання  

у Рівненському ОІППО та навчатимуться в режимі онлайн на  освітніх ресурсах 

Британської Ради в Україні та Гете-Інституту Україні у серпні-вересні 2018 

року. 

Для учителів, що будуть викладати мистецтво (образотворче та музичне)  

та фізичну культуру у 1-му класі з 01 вересня 2018 року,  проведено тренінги 

під керівництвом учителів, які пройшли відповідне навчання в РОІППО, -  

Антонюк К.В. (учитель музичного мистецтва Рафалівської загальноосвітньої 

школи I-III ступенів), Блищик І.В. (учитель фізичної культури 

Володимирецького районного коленіуму).  

На базі Володимирецького районного колегіуму проведено День 

відкритих дверей для вчителів, що будуть працювати у 1-му класі у 2018-2019 

навчальному році, та заступників директорів із навчально-виховної роботи, що 

курують початкову ланку, з теми “Організація освітнього простору Нової 

української школи”.  

Формуванню керівника закладу освіти як агента змін сприяв семінар за 

участю кандидата педагогічних наук, проректора із науково-методичної роботи 

Рівненського ОІППО Мельник Н.А., методиста кабінету суспільно-

гуманітарних предметів Рівненського ОІППО Піддубного М.А., старшого 

викладача кафедри природничо-математичної освіти РОІППО Тимчини В.І. На 

занятті опрацьовані питання управління закладами освіти в умовах 

імплементації Закону України «Про освіту», сучасного уроку в умовах 

компетентнісної освіти, використання інтернет-ресурсів в освітній діяльності 

навчального закладу в умовах Нової української школи. 

Одним із пріоритетних завдань РМК є надання ефективної методичної 

допомоги учителю у підготовці школярів до зовнішнього незалежного 

оцінювання. З цією метою у рамках роботи районних методичних об’єднань 

проводилися семінарські заняття для учителів-предметників щодо 

використання тестових технологій у навчально-виховному процесі. 

Ефективними були семінарські заняття  із залученням працівників вищих 

навчальних закладів: за участі методистів Львівського регіонального центру 

оцінювання якості освіти: з української мови та літератури Климець І.Ю., з 

історії - Хамуляка С.Б.  

Професійному самовдосконаленню педагогічних працівників сприяє  їх 

участь у професійних конкурсах: всеукраїнських конкурсах «Учитель року», 

«Джерело творчості»,  «Шкільна бібліотека», обласному конкурсі-ярмарку 

педагогічної творчості. 

Троє переможців районного туру конкурсу «Учитель року – 2018» 

увійшли у вісь мірку кращих педагогів області зі свого предмета: Коцар Лариса 

Федорівна, учитель української мови та літератури Біленського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад»; Новак Іван Адамович, учитель фізики Малотелковицького 

навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад»; Марковець Марія Василівна, учитель 
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фізкультури Суховільського навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад». Марія Василівна 

виборола перемогу в обласному турі конкурсу (номінація «Фізична культура») 

та зайняла друге місце на всеукраїнському рівні. 

Загалом в останні роки помітна позитивна динаміка результативної участі 

педагогів району у головному фаховому конкурсі, що демонструє таблиця: 
 

Рік  К-сть 

переможців І 

етапу 

ІІ етап конкурсу ІІІ етап конкурсу 

К-сть 

учасників  

К-сть 

педагогів, 

увійшли у 

8-ку 

К-сть 

переможців 

(четвірка) 

К-сть 

учасників 

К-сть 

переможців 

2012 5 5 3 2 1 1 

2013 4 4 3 2 - - 

2014 5 5 3 1 - - 

2015 4 4 3 1 - - 

2016 4 4 2 1 - - 

2017 4 4 4 2 - - 

2018 4 3 3 1 1 1 

 

Із метою презентації напрацювань окремих педагогів, педагогічних 

колективів, пропаганди їх творчих досягнень, популяризації інноваційних 

педагогічних технологій та методик, виявлення і поширення педагогічного 

досвіду, коригування стратегій і уточнення шляхів інноваційного розвитку 

освіти Володимиреччини проводився обласний конкурс-ярмарок педагогічної 

творчості у номінаціях: «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна 

освіта», «Математика», «Фізика», «Географія», «Економіка», «Інформатика», 

«Інформаційні технології в освітньому процесі», «Художня культура». В 

обласному етапі конкурсу участь взяли 12 творчих педагогічних доробків, 

проте експертними комісіями відзначено лише  одну роботу (у номінації 

«Інформатика») за актуальність та практичне спрямування і нагороджено 

дипломом управління освіти і науки ІІІ ступеня Волосячика Сергія 

Сергійовича, учителя Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..- ДНЗ». 

Основні проблеми в організації роботи з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: 

- неготовність значної частини педагогів до упровадження освітньої 

реформи. 

Основні завдання на 2018/2019н.р.: 

- забезпечення належного методичного супроводу упровадження освітньої 

реформи Нова українська школа; 

- надання адресної методичної допомоги педагогічним колективам та 

окремим педагогічним працівникам. 

 

Соціальний захист дітей із сімей учасників антитерористичної операції та 

дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб 

Відділом освіти райдержадміністрації систематично оновлюється банк 

даних «Діти із сімей учасників АТО». Із сімей учасників антитерористичної 
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операції першочергово влаштовано: до дошкільних навчальних закладів району 

– 26 вихованців дошкільного віку, до закладів загальної середньої освіти – 95 

учнів. У межах компетенції проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота 

щодо реалізації заходів із соціальної та професійної адаптації учасників 

антитерористичної операції у формі індивідуальних консультацій, бесід, 

роз’яснень, надання методичної та практичної допомоги. Зокрема, надається 

консультація щодо працевлаштування, роботи на займаній посаді, надання 

щорічної та додаткової відпусток для осіб зазначеної категорії та інше. На 

даний час на території Володимирецького району з числа працівників закладів 

освіти нараховується учасників АТО: демобілізованих – 5 осіб, 1 – увільнений 

(служба за контрактом на 3 роки); перебувають в зоні АТО – 0 осіб; загинув– 1. 

Рішенням районної ради «Про Програму харчування дітей дошкільного 

та шкільного віку навчальних закладів Володимирецького району на 2018 рік» 

від 22 грудня 2017 року звільнено від плати за харчування дітей дошкільного та 

шкільного віку, батьки яких є учасниками бойових дій, учасниками 

антитерористичної операції (на період перебування в зоні АТО); дітей 

дошкільного та шкільного віку з числа вимушених переселенців із тимчасово 

окупованої території України.  

Організація оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції 

щороку проводиться за наявності путівок та за бажання батьків. У 2018 році 

таких дітей оздоровлено лише двоє.  

Під час відвідування школи розважальними організаціями участь учнів 

учасників АТО в заходах за домовленістю завжди безкоштовна. 

Учасники антитерористичної операції активно залучаються закладами 

загальної середньої освіти до проведення заходів з військово-патріотичного 

виховання: День українського козацтва, День Гідності та Свободи, День Героїв 

Небесної Сотні та Революції Гідності, Уроки мужності, Волонтерська 

допомога, День Пам’яті та Примирення, День Перемоги. Учасники АТО  

беруть участь у проведенні виховних годин, круглих столів,  традиційного 

святкового концерту до різноманітних заходів. Активно учні долучаються до 

зустрічей з волонтером М.Юрахом.  

На території району нараховується 9 дітей, які прибули з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції. Всіх їх 

влаштовано у закладах загальної середньої освіти. Ці категорії дітей залучені 

до активної позашкільної роботи, участі у гуртковій роботі, проведення 

шкільних масових заходів, конкурсно-розважальних програм. 

У відділі освіти райдержадміністрації працює "гаряча лінія" з  питань 

інформування переселених громадян про можливість отримання необхідних 

послуг за телефоном 2-30-09. 

Будівництво, капітальні ремонти, енергозберігаючі технології, підготовка 

до початку опалювального сезону 

У всіх навчальних закладах району проведено поточний ремонт 

приміщень та тривають роботи з капітального ремонту покрівлі в Каноницькій 

ЗОШ І-ІІІ ступенів, частково виділені кошти на капітальний ремонт покрівлі в 

Полицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів та Озерському ДНЗ «Пролісок». Враховуючи 
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вимоги правил безпечної експлуатації електроустановок проведено поточні 

ремонти систем електропостачання Балаховицького НВК «ЗОШ І-ІІ ст..ДНЗ», 

Більськовільського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..ДНЗ», Рафалівського НВК «ЗОШ І 

ст..ДНЗ», Сопачівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст..ДНЗ» та дошкільного навчального 

закладу «Яблунька» села Зелене  на загальну суму 56 тисяч гривень. 

Відповідно до графіка проводиться лабораторні заміри контурів 

заземлення та опору ізоляції електрообладнання в навчальних закладах. З 

метою безпечної експлуатації електрообладнання передбачено виконання робіт 

з відновлення контурів заземлення в Красносільському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ», Старорафалівській ЗОШ І-ІІІ ступенів, Балаховицькому НВК «ЗОШ І-ІІ 

ст. - ДНЗ», Бишляцькому НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Воронківському НВК 

«ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ», Зеленівській ЗОШ І-ІІ ст., Суховільському НВК «ЗОШ І-

ІІ ст. - ДНЗ», Лозківській ЗОШ І-ІІ ст., на загальну суму 40 тисяч гривень. 

З метою ефективного використання енергоресурсів передбачено 

встановлення автоматичного вузла обліку та регулювання теплової енергії в 

дошкільному навчальному закладі «Малятко» смт. Володимирець, проведено 

технічне обслуговування вузлів обліку та розподілення теплової енергії в 

Заболоттівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. Тривають роботи по перевірці контрольних 

та вимірювальних приладів в котельнях навчальних закладів. Проведено 

ремонт системи теплопостачання Великоцепцевицької ЗОШ І-ІІІ ступенів та 

передбачено кошти на заміну шнека автоматичної подачі щепи в котельні 

Хиноцького НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ». Проведені процедури відкритих торгів 

по закупівлі котлів для опалення Сопачівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. -ДНЗ», 

Рафалівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Великожолудського НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ» на загальну суму 375 тисяч гривень. 

Враховуючи вимоги по енергоефективності в чотирьох закладах замінено 

вікна на енергозберігаючі зокрема в Хиноцькому НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ», 

Собіщицькій ЗОШ І-ІІІ ступенів, Половлівському НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ» та 

Рафалівському НВК «ЗОШ І ст. - ДНЗ» на суму більше 935 тисяч гривень.  

За рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження Рівненської АЕС передбачено 

проведення поточних ремонтів протирадіаційного укриття Довговільського 

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ», дошкільного навчального закладу «Казка» та 

Володимирецького районного колегіуму на загальну суму  490 тисяч гривень. 

Одним з пріоритетних напрямів роботи навчальних закладів є підготовка 

закладів до роботи в осінньо-зимовий період, а також забезпечення навчальних 

закладів твердим паливом, заготівля якого проводиться згідно з кошторисними 

призначеннями. 

Відповідно до програми будівництва, реконструкції та модернізації 

об’єктів інфраструктури Рівненської області на 2012-2015 роки затвердженої 

розпорядженням голови обласної державної адміністрації №465 від 22 вересня 

2011 року, в 2015 році розпочалося будівництво Озерецького НВК «ЗОШ І-ІІ 

ст. - ДНЗ» на 196 учнівських місць та Степангородського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. - 

ДНЗ» на 500 учнівських місць.  
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Основні  проблеми: 

- зношеність котельного обладнання, інженерних мереж та мереж 

енергопостачання закладів освіти. 

Основні завдання на 2018/2019н.р. 

- заміна котельного обладнання у закладах освіти на сучасне 

енергозберігаюче; 

- завершення будівництва Озерецького НВК «ЗОШ І-ІІ ст. - ДНЗ та 

Степангородського НВК  «ЗОШ І-ІІІ ст. - ДНЗ»; 

- підвищення надійності роботи інженерних мереж та мереж 

енергопостачання. 

Фінансування освітньої галузі 

Кошторисні призначення відділу освіти Володимирецької РДА за 2017 рік 

становлять понад 230,4 млн. гривень. Даний показник перевищує минулорічне 

значення на 42%, що оцінюється позитивно. Значне збільшення видатків 

загального фонду кошторису спричинене насамперед основними поточними 

статтями: 

 збільшено вдвічі мінімальну заробітну плату до 3 200 грн. та 

піднято на 2 тарифних розряди оклади педагогічним працівникам; 

 збільшуються ціни на енергоносії та тарифи на електроенергію і 

теплопостачання. 

Капітальні видатки за 2017 рік мають динаміку до зменшення більш ніж у 

два рази у порівнянні із 2016 роком, що означає про недостатнє фінансування 

бюджету розвитку. 

рис. 1 Динаміка збільшення кошторисних призначень у 2017 році  

в порівнянні із 2016 роком 
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рис. 2 Динаміка зміни поточних та капітальних видатків за 2016-2017 роки 

 

Структура видатків відділу освіти відображає реальне становище 

економіки в державі. Найбільшу питому вагу займає заробітна плата та 

нарахування на неї (у 2016 році – 75,7%, у 2017 році – 88,4%). Закупівля 

енергоносіїв та оплата за електроенергію і теплопостачання у структурі 

видатків становить у 2016 році – 5,1%, у 2017 році – 4,1%. Капітальні видатки 

на будівництво нових і реконструкцію аварійних навчальних приміщень, 

придбання обладнання довгострокового користування у бюджеті відділу освіти 
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займають у 2016 році - 6%, у 2017 році – 1,8% від загальних кошторисних 

призначень. 

рис. 3 Дольове відношення основних статей видатків за 2016 рік  
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рис. 4 Дольове відношення основних статей видатків за 2017 рік  

На 2018 рік по програмі «Нова українська школа» із державного бюджету 

виділено кошти в сумі 3 856 313 грн., а саме: 

 для робочого місця вчителів початкових класів – 542 942 грн.; 

 підвищення кваліфікації вчителів початкової школи – 134 964 грн.; 

 на закупівлю дидактичних матеріалів для учнів початкових класів – 1 

333 691 грн.; 

 на закупівлю сучасних меблів для початкових класів нової української 

школи – 1 282 763 грн.; 

 на закупівлю комп'ютерного обладнання, відповідного мультимедійного 

контенту для початкових класів нової української школи – 561 953 грн.; 

Для забезпечення умов співфінансування із місцевого бюджету додатково 

виділено 2 333 023 грн. 

Разом для впровадження реформи освітньої галузі буде витрачено понад 

6,1 млн. гривень бюджетних коштів, але разом з тим даних коштів не є 

достатньо для забезпечення 100% потреби.   

Основні  проблеми: 

- недостатнє фінансування навчальних закладів в частині коштів місцевого 

бюджету на оплату праці спеціалістів та робітників, оплати комунальних 

послуг та енергоносіїв, оплати курсів підвищення кваліфікації  педагогічних 

працівників, придбання товарів та матеріалів по підготовці навчальних закладів 

до нового навчального року. 

Основні завдання на 2018/2019н.р. 

 забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків на 

оплату праці працівників бюджетних установ, нарахування на заробітну плату, 

забезпечення продуктами харчування, оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв; 

 недопущення виникнення заборгованості із виплат заробітної плати та 

оплати спожитих комунальних послуг та енергоносіїв; 

 вжити заходів щодо виділення коштів для проведення поточних та 

капітальних ремонтів аварійних навчальних приміщень. 
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ПЛАН РОБОТИ 

відділу освіти Володимирецької районної державної адміністрації  

на 2018-2019 навчальний рік 
 

1. Організаційна робота з виконання нормативних актів та завдань освіти 

Зміст діяльності Термін Відповідальний 

1. Проведення огляду стану готовності закладів освіти 

до нового 2018-2019 навчального року 

07-

17.08.2018 

М.Ошурко 

2. Уточнити списки педагогів для нагородження   

премією голови райдержадміністрації 

17.08.2018 Т.Ковалець 

3. Участь працівників районного методичного кабінету 

у серпневих педагогічних студіях (на базі РОІППО) 

22.08.2018 С.Шидловська 

4. Провести діагностичні засідання ПМПК з метою 

обстеження дітей з особливими освітніми 

порушеннями 

22.08.2018 

29.08.2018 

Т.Слобода 

5. Надіслати в заклади загальної середньої освіти 

методичні рекомендації щодо святкування Дня знань, 

проведення першого уроку   

24.08.2018 С.Шидловська 

6. Забезпечити спільно з ЦРЛ проведення  медичного 

огляду працівників освіти району  

до 24.08.2018 І.Креденсир 

7. Проаналізувати мережу закладів дошкільної освіти, 

мережу дошкільних груп 

до 28.08.2018 Т.Христянович 

8. Забезпечити заклади освіти  району навчальними 

програмами, підручниками                                    

до 29.08.2018 Т.Васьковець  

9. Узагальнити дані про проведення медогляду 

працівників (довідка)   

до 29.08.2018 І.Креденсир 

10. Подати оперативну інформацію щодо прибуття  

молодих педагогів, кількість вакансій 

до 29.08.2018 Т.Ковалець 

11. Забезпечити проведення, спільно з ЦРЛ, 

психодіагностичного обстеження дітей з особливими 

освітніми потребами   

до 29.08.2018 Т. Слобода 

12. Проаналізувати мережу закладів загальної середньої 

освіти, мережу класів, груп продовженого дня   

до 29.08.2018 В.Петрук 

13. Підготувати банк даних дітей-сиріт і дітей,  

позбавлених батьківського піклування 

04.09.2018 В.Галочкін 

14. Забезпечити спільно з керівниками закладів загальної 

середньої освіти організацію індивідуального 

навчання учнів за різними видами програм    

04.09.2018 Н.Сніжко 

15. Узагальнити пропозиції закладів освіти та   

сформувати подання управлінню  освіти і науки 

облдержадміністрації щодо відзначення учасників 

освітнього процесу нагородами з нагоди Дня 

працівників освіти 

07.09.2018 Т.Ковалець 

16. Провести виїзні  діагностичні засідання ПМПК з 

метою обстеження дітей з особливими освітніми 

потребами, встановлення діагнозу, визначення 

адекватних умов навчання та утримання           

05.09.2018 

12.09.2018 

19.09.2018 

26.09.2018 

Т. Слобода 

Н.Сніжко 

17. Сформувати банк даних дітей з числа вимушених 

переселенців, учасників АТО (ООС) 

до 11.09.2018 В.Галочкін 

18. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про результати  виконання 

12.09.2018 Н.Сніжко 
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рекомендацій районної ПМПК 

19. Розглянути та затвердити тарифікаційні  списки 

педагогічних працівників закладів  освіти на 2018-

2019 навчальний рік 

12.09.2018 М.Ошурко 

Т.Христянович 

Т.Ковалець 

В.Береза 

20. Проаналізувати  фінансування витрат на утримання          

закладів освіти за 9 місяців 2018 року. Подання  

бухгалтерської звітності. 

12.09.2018 В.Петрук 

А.Дуць 

21. Проаналізувати використання капітальних вкладень,    

залучених  бюджетних та позабюджетних  коштів для 

будівництва та реконструкції  закладів освіти району 

за 9 місяців 2018 року. Подання звітності з цих 

питань. 

12.09.2018 В.Петрук 

А.Дуць 

22. Прийняти від закладів дошкільної освіти інформацію 

щодо охоплення дітей дошкільною освітою 

до 03.09.2018 Т.Христянович 

23. Підготувати інформацію про перспективу та динаміку 

розвитку закладів дошкільної освіти управлінню 

освіти і науки облдержадміністрації 

до 03.09.2018 Т.Христянович 

24. Подати управлінню освіти і науки 

облдержадміністрації списки молодих  вчителів, які 

прибули в район 

19.09.2018 Т.Ковалець 

25. Облік дітей дошкільного віку від 0 до 6 (7) років  21.09.2018 Т.Христянович 

26. Організувати проведення перевірок   готовності 

систем життєзабезпечення роботи закладів освіти в 

зимовий період відповідно до вимог пожежної 

безпеки та охорони праці при їх експлуатації     

28.09.2018 М.Симонюк 

27. Забезпечити передплату фахових журналів та газет    28.09.2018 Т.Васьковець 

28. Узагальнити  результати медогляду учнів та  

прийняти відповідні рішення щодо тих чи  інших 

категорій хворих дітей 

28.09.2018 І.Креденсир 

29. Сформувати банк даних учнів, схильних до 

правопорушень; дітей з неблагополучних сімей та ін. 

категорій 

28.09.2018 Т.Христянович 

30. Взяти участь в огляді умов проживання, навчання,   

виховання дітей-сиріт і дітей, які залишилися  без 

піклування батьків 

28.09.2018 В.Галочкін 

31. Узагальнення інформацій закладів освіти щодо осіб, 

які виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

28.09.2018 А.Бірук 

32. Спільно з інклюзивно-ресурсним центром поновити 

банк даних дітей з особливими потребами віком від 6 

до 18 років  та дітей, яким до 1 вересня виповнюється 

5 років, та які повинні навчатися, а також тих, які не 

можуть навчатися    

01.10.2018 Н.Сніжко 

 

 

 

33. Подати інформацію в управління освіти і науки 

облдержадміністрації про учнів, які  отримують 

освіту за індивідуальною формою навчання           

01.10.2018 Н.Сніжко 

34. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

04.10.2018 

10.10.2018 

17.10.2018 

Н.Сніжко 
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35. Проаналізувати списки педпрацівників навчальних  

закладів району; підготувати аналіз складу 

педагогічних кадрів 

10.10.2018 Методисти РМК 

36. Узагальнити інформацію закладів освіти про 

проведення  чергової атестації 2019 року на вищу 

категорію і педзвання     

10.10.2018 Т.Ковалець 

37. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації статистичний звіти ф.№83-РВК  

18.10.2018 Т.Ковалець 

38. Узагальнити інформації закладів освіти про: 

      - житлові умови педпрацівників; 

      - списки працюючих пенсіонерів; 

      - плинність кадрів; 

      - прибуття молодих педагогів; 

      - списки учителів району; 

            - списки працівників апарату і методкабінету; 

      - списків нефахівців       

18.10.2018 Т.Ковалець 

39. Прийом від закладів освіти звітів про  проведення 

шкільних олімпіад та заявок на участь в районних 

олімпіадах 

31.10.2018 Т.Васьковець 

40. Провести передплату періодичних та фахових  видань 

на І півріччя 2019 року 

31.10.2018 Т.Васьковець 

41. Сформування  подання в РОІППО щодо присвоєння 

звання „Учитель-методист” педагогам які будуть 

атестуватися у 2019 році     

31.10.2018 Т.Ковалець 

42. Визначити обсяги   бюджетного фінансування 

закладів освіти району на 2019 рік, подати їх для 

затвердження сесією районної ради як  розділ 

соціально-економічного розвитку  району на 2019 рік     

31.10.2018 В.Петрук 

В. Береза 

43. Узагальнення інформацій закладів освіти щодо осіб, 

які виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

31.10.2018 А.Бірук 

44. Спланувати і розпочати вивчення системи роботи 

вчителів, що атестуються на  кваліфікаційну 

категорію "Спеціаліст вищої категорії" 

01.11.2018 Працівники 

відділу освіти 

45. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

07.11.2018 

21.11.2018 

Н.Сніжко 

46. Узагальнити інформації закладів освіти щодо осіб, які 

виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

28.11.2018 А.Бірук 

47. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

05.12.2018 

12.12.2018 

Н.Сніжко 

48. Прийом учнівських робіт для участі в І етапі  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт членів та слухачів Рівненської 

МАН України 

21.12.2018 Т.Васьковець 

49. Узагальнити інформації  закладів загальної середньої 

освіти про кількість військовозобов’язаних     

21.12.2018 А.Бірук 
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50. Подати в управління освіти і науки  

облдержадміністрації заявки на участь учнів району в 

ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 

28.12.2018 Т.Васьковець 

51. Участь працівників відділу освіти у проведенні 

атестації педагогічних працівників 

28.12.2018 Члени районної 

атестаційної 

комісії 

52. Узагальнити інформацію про підсумки передплати 

періодичних видань на І півріччя 2019 року 

28.12.2018 Т.Васьковець 

53. Узагальнити інформації закладів освіти щодо осіб, які 

виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

28.12.2018 А.Бірук 

54. Погодження та аналіз даних статистичного 

спостереження закладів дошкільної освіти за формою 

№85-к 

до 31.12.2018 Т.Христянович 

55. Зробити письмовий аналіз стану підліткової 

злочинності та скласти інформацію про її 

профілактику з банком даних про учнів,  схильних до 

правопорушень 

11.01.2019 Т.Христянович 

56. Аналіз використання коштів для будівництва та 

реконструкції закладів освіти району за 2018 рік 

11.01.2019 В.Петрук 

А.Дуць 

57. Аналіз фінансування витрат на утримання  закладів 

освіти району за 2018 рік 

11.01.2019 В.Петрук 

А.Дуць 

58. Розгляд та затвердження змін у  тарифікаційних 

списках педагогічних  працівників закладів освіти 

району на ІІ півріччя 2018-2019 навчального року 

11.01.2019 Т.Христянович 

Т.Ковалець 

В.Береза 

59. Узагальнення матеріалів про визначення претендентів 

на нагородження золотою і срібною медалями 

16.01.2019 А.Бірук 

60. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

16.01.2019 

23.01.2019 

Н.Сніжко 

61. Узагальнити інформації закладів освіти щодо осіб, які 

виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

23.01.2019 А.Бірук 

62. Забезпечення участі команд району в обласних 

предметних олімпіадах     

січень  2019 М.Ошурко 

63. Поповнення банку даних «Обдарованість» Протягом 

року 

Т.Васьковець 

64. Формування бази даних відповідальних за пункти 

пробного тестування 

31.01.2019 Т.Ковалець 

65. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

06.02.2019 

20.02.2019 

Н.Сніжко 

66. Збір інформації та подання замовлень  Рівненському 

ОІППО на проведення курсів  підвищення 

кваліфікації педагогів у 2020 році    

ІІ-ІІІ т/м С.Шидловська 

67. Завершення атестаційною комісією відділу освіти 

вивчення роботи педагогічних  працівників, що 

атестуються  в 2019 році, оформлення атестаційних 

листків   

15.03.2019 Члени районної 

атестаційної 

комісії 

68. Взяти участь у роботі атестаційних комісій 22.03.2019 Головні 
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навчальних закладів                                                                                                         спеціалісти 

відділу освіти, 

методисти РМК            

69. Узагальнити інформації закладів освіти щодо осіб, які 

виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

22.03.2019 А.Бірук 

70. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

13.03.2019 

20.03.2019 

27.03.2019 

Н.Сніжко 

71. Робота атестаційної комісії  відділу освіти щодо 

розгляду атестаційних матеріалів  педагогічних 

працівників закладів освіти району, які атестуються 

на вищу категорію та звання. Подання клопотання до  

атестаційної комісії при обласному управлінні освіти і 

науки для прийняття рішень її компетенції 

01.04.2019 Т.Ковалець 

72. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

03.04.2019 

10.04.2019 

17.04.2019 

27.04.2019 

Н.Сніжко 

73. Зробити письмовий аналіз стану травматизму в  

закладах  освіти району за І квартал 2019 року 

03.04.2019 Г.Порєчний 

74. Засідання районної атестаційної комісії, оформлення 

відповідної документації за  підсумками атестації 

педпрацівників 2019 року 

03.04.2019 М.Ошурко 

75. Аналіз фінансування витрат на утримання  закладів 

освіти за І квартал 2019 року. Подання бухгалтерської 

звітності 

11.04.2019 В.Петрук 

А.Дуць 

76. Аналіз використання капітальних вкладень  для 

будівництва та реконструкції закладів освіти в І 

кварталі 2019 року. Подання звітів районній 

державній адміністрації та обласному управлінню 

освіти і науки   

11.04.2019 В.Петрук 

В.Береза 

77. Створити банк даних про кількість дітей, які 

навчатимуться в 1 класі 

26.04 2019 В.Петрук 

78. Узагальнити матеріали  педагогічного досвіду 

вчителів району 

Протягом 

місяця 

С.Шидловська 

79. Аналіз проведеної роботи з атестації  педагогічних 

працівників району протягом навчального року, 

визначення завдань щодо її поліпшення в наступному 

році 

до 03.05.2019 Т.Ковалець 

80. Узгодження розкладу державної підсумкової  атестації 

та складу державних атестаційних комісій закладів 

загальної середньої освіти району 

03.05.2019 А.Бірук 

81. Робота районних комісій з розгляду екзаменаційних 

робіт учнів-претендентів на  медалі та свідоцтва з 

відзнакою 

10.05.2019 А.Бірук 

82. Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

15.05.2019 

23.05.2019 

Т.Слобода 

83. Провести передплату на ІІ півріччя 2019 року               17.05.2019 Т.Васьковець 
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84. Навчання осіб, залучених до проведення процедури 

ЗНО-2019 

до 17.05.2019 Т.Ковалець 

85. Спільна робота зі школами щодо вирішення в  

установленому порядку питань звільнення учнів від 

здачі державної підсумкової атестації 

24.05.2019 А.Бірук 

86.  Перевірка шкільної документації в навчальних  

закладах, де є претенденти на нагородження 

медалями, свідоцтвами з відзнакою,    похвальними 

грамотами 

24.05.2019 А.Бірук 

87. Перевірка стану котелень, їдалень,   харчоблоків 

закладів освіти, розробка заходів з їх підготовки до 

нового навчального року 

24.05.2019 М.Симонюк 

88. Уточники списки педагогічних працівників для 

нагородження відомчими нагородами, грамотами 

управління освіти і науки облдержадміністрації, 

грамотами відділу освіти райдержадміністрації  

до 30.05.2019 Т.Ковалець  

89. Оформлення методистами, керівниками методичних  

об’єднань аналітичних довідок за підсумками роботи 

у 2018-2019 навчальному році 

20.06.2019 Працівники 

відділу освіти 

2. Контроль за виконанням власних рішень, наказів, розпоряджень 

1. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №370 від 

11.12.2015 «Про план заходів з виконання в районі 

завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року» 

до 03.08.2018 М.Ошурко 

2. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №91 від 08.04.2015 

«Про організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

до 03.08.2018 В.Галочкін 

3. Інформувати управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації про створення та 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру 

до 03.08.2018 Т.Христянович 

4. Подати інформацію про виконання наказу  управління 

освіти і науки  № 251від 25.05.2018 року «Про 

організацію літнього відпочинку та оздоровлення 

учнів в навчальних закладах освіти у 2018 році» 

08.08.2018 І.Креденсир 

5. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 08.08.2018 В.Петрук 

6. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення № вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 10.08.2018 І.Креденсир 

7. Інформувати  управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа 

№4163-02/01-09/13 від 17.09.2013 року «Щодо 

перспектив та динаміки розвитку дошкільної освіти» 

до 15.08.2018 Т.Христянович 

8. Інформувати управління   освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання наказу №313 

17.08.2018 В.Галочкін 
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від 06.07.2011 «Про забезпечення товарами шкільного 

асортименту та учнівською формою»    

9. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови 

райдержадміністрації №138 від 14.05.2015 року «Про 

районну програму соціального захисту учасників 

антитерористичної операції» 

до 24.08.2018 В.Галочкін 

10.  Перевірка стану виконання спільного наказу відділу 

освіти райдержадміністрації та комунального закладу 

«Володимирецька центральна районна лікарня»  від 

16.05.2018 року №46/120 «Про проведення   

періодичного профілактичного медичного огляду 

працівників освіти у 2018 році» 

29.08.2018 І.Креденсир 

 

11. Подати в управління освіти і науки  

облдержадміністрації  оперативну інформацію про 

початок 2018-2019 навчального року 

до 01.09.2018 М.Ошурко 

12. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про створення та 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру 

до 05.09.2018 Т.Христянович 

13. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації № 91 від 08.04.2015 «Про 

організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

до 05.09.2018 В.Галочкін 

14. Подати в управління освіти і науки  

облдержадміністрації  інформацію про проведену  

роботу з охоплення навчанням дітей шкільного віку                                                         

07.09.2018 В.Галочкін 

15. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 07.09.2018 В.Петрук 

16. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення № вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 07.09.2018 І.Креденсир 

17. Подати інформацію в районну державну 

адміністрацію  про працевлаштування випускників  

2018 року з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

07.09.2018 В.Галочкін 

18. Подати в управління освіти  і науки 

облдержадміністрації оперативну інформацію  

працевлаштування випускників шкіл                            

07.09.2018 

19.09.2018 

28.09.2018 

В.Галочкін 

19. Інформувати управління освіти і науки  

облдержадміністрації про хід виконання Плану  

заходів із  протидії ксенофобії,  расової та етнічної 

дискримінації №672-07В/01-09/11 від 09.03.2011 року  

14.09.2018 Т.Христянович 

20. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження №101 від 04.04.2017 року  «Про 

проведення технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту» 

до 20.09.2018 Г.Порєчний 

21. Запросити та узагальнити дані щодо обліку дітей до 21.09.2018 Т.Христянович 
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дошкільного віку від 0 до 6 (7) років  

22. Інформувати управління освіти і науки   

облдержадміністрації  та райдержадміністрацію  про 

виконання заходів з нагоди відзначення  Дня 

партизанської  слави 

21.09.2018 Т.Христянович 

23. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження № 138 від 14.05.2015 року 

«Про районну програму соціального захисту 

учасників антитерористичної операції» 

до 21.09.2018 В.Галочкін 

24. Інформувати управління освіти і науки  

облдержадміністрації  про забезпечення учнів 

підручниками   

21.09.2018 Т.Васьковець 

25. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа №вих-

315-07в/01-09/18 від 29.01.2018 з реалізації у 2018 

році правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

до 25.09.2018 Т.Христянович 

26. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

районного плану заходів з реалізації у 2018 році 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»          

№ 749/01-23/18 від 09.02.2018 

до 25.09.2018 Т.Христянович 

27. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

районного плану заходів у зв’язку з 80-ми роковинами 

Великого терору – масових політичних репресій 1937-

1938 років № 4812/01-23/17 від 03.11.2017 

до 28.09.2018  Т.Христянович 

28. Подати в Рівненський ОІППО, Львівський РЦОЯО 

базу даних про заклади загальної середньої освіти 

району   

28.09.2018 Т.Ковалець 

29. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання  

розпорядження №102 від 05.04.2017 «Про Районну 

програму створення безперешкодного життєвого 

середовища для осіб з інвалідністю на 2017-2021 

роки» 

28.09.2018 М.Симонюк 

Т.Слобода 

Г.Порєчний 

30. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання Плану 

заходів на 2017-2018 роки  у зв’язку і  85-ми 

роковинами Голодомору 1932-1933 років в Україні 

до 01.10.2018 Т.Христянович 

31. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання 

розпорядження голови № 53 від 26.01.2018 «Про 

затвердження плану дій на 2018-2019 роки поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для 

дітей дошкільного віку»  

до 01.10.2018 Т.Христянович 

М.Симонюк 

32. Подати інформацію в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  про учнів,  які отримують 

освіту за індивідуальною формою навчання                                 

01.10.2018      Н.Сніжко 

33.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації список дітей і підлітків віком 

від 6 до 18 років, яким до 01.09 виповнюється 5 років, 

з особливими освітніми потребами, які повинні 

навчатися можуть навчатися   

01.10.2018          Н.Сніжко 

34. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання доручення заступника голови   № 86/01-

до 03.10.2018 Т.Христянович 
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61/14 від 17.07.2014 «Щодо заходів з питань 

розвінчання міфів російської історіографії» 

35. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження №91 від 20.04.2016 року 

«Про план заходів з реалізації Національної стратегії 

у сфері прав людини на період до 2020 року у 

Володимирецькому районі» 

до 03.10.2018 Т.Христянович 

Н.Сніжко 

36. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження №68 від 05.03.2012 «Про 

запобігання порушенням у процесі закупівель 

продуктів харчування за бюджетні кошти» 

до 03.10.2018 В.Петрук 

А.Дуць 

37. Уточнення електронної бази даних закладів загальної 

середньої освіти  району                                      

Протягом 

року          

Т.Ковалець 

38. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження № 59 від 04.04.2014 «Про 

заходи щодо вишукання додаткових джерел 

надходжень до місцевих бюджетів, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни та збалансування 

місцевих бюджетів» 

до 03.10.2018 В.Береза 

39. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації  про стан травматизму в  

закладах освіти 

03.10.2018        Г.Порєчний 

40. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження №247 від 23.06.2008 р. 

«Про План спільних заходів  органів виконавчої влади 

і правоохоронних органів  щодо посилення протидії 

корупції в районі»                         

03.10.2018           М.Ошурко 

41. Інформувати управління освіти і науки  

облдержадміністрації про створення та 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру 

до 05.10.2018 Т.Христянович 

42. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №83 від 08.04.2016 

«Про план із реалізації Стратегії розвитку Рівненської 

області по Володимирецькому району на період до 

2020 року» 

до 05.10.2018 М.Ошурко 

43. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 91 від 08.04.2015 

«Про організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

до 05.10.2018 В.Галочкін 

44. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови «Про План заходів з 

протидії насильства в сім’ї» від 26.03.2018 №87 

до 05.10.2018 Т.Христянович 

45. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови від 31.08.2018 

№237 «Про виконання районної комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю на 2016-2020 роки» 

до 05.10.2018 Т.Христянович 

46. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 192 від 

03.07.2015 «Про районну програму забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 

підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 

до 05.10.2018 І.Креденсир 
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2015-2018 роки» 

47. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 08.10.2018 В.Петрук 

48. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

районного плану заходів щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік № 

1951/01-23/18 від 27.03.2018 

до 10.10.2018 Т.Христянович 

49. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

районного плану заходів на 2018 рік з реалізації 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 

на 2018-2021 роки 

до 10.12.2018 Т.Христянович 

50. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови облдержадміністрації  № вих. 

8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про організацію 

безплатного харчування учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» 

до 10.10.2018 І.Креденсир 

51. Подати в Рівненський ОІППО базу даних  про 

учасників ЗНО – 2019    

12.10.2018          Т.Ковалець 

52. Засідання атестаційної комісії 12.10.2018  М.Ошурко 

53. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа № 2229 

№вих-980-07в/01-09/18 від 23.03.2018 «Про 

виконання законодавчих вимог у зв’язку із 

прийняттям Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству»  

до 22.10.2018 Т.Христянович 

54. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови №34 від 12.02.2016 

року «Про програму розвитку інвестиційної 

діяльності у Володимирецькому районі на 2016-2018 

роки» 

до 25.10.2018 В.Береза 

55. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про районну програму соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» 

до 26.10.2018 В.Галочкін 

56. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  доручення голови №15/01-12/18 від 

10.07.2018 року щодо доступності будівель та споруд 

для маломобільних груп населення 

до 01.11.2018 М.Симонюк 

57. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про створення та 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру 

до 05.11.2018 Т.Христянович 

58. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

викоанання розпорядження голови № 91 від 

08.04.2015 «Про організацію роботи із забезпечення 

соціальної адаптації демобілізованих осіб» 

до 06.11.2018 В.Галочкін 

59. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №112 від 

17.05.2016 «Про план заходів з реалізації Державної 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

до 06.11.2018 Т.Христянович 
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період до 2020 року у Володимирецькому район» 

60. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 08.11.2018 В.Петрук 

61. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа «Щодо 

профілактики злочинності серед неповнолітніх» 

до 15.11.2018 Т.Христянович 

62. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови від 15.05.2018 № 10/01-12/18, щодо 

реалізації Стратегії розвитку туризму та курортів на 

період до 2026 року у 2018 році 

до 15.11.2018 Т.Христянович 

63. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови облдержадміністрації  № вих. 

8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про організацію 

безплатного харчування учнів загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладів» 

до 09.11.2018 І.Креденсир 

64. Інформувати управління освіти і науки  

облдержадміністрації та райдержадміністрацію про 

виконання листа №8613/0/01-33/10 від 25.10.2010 

«План заходів щодо розвитку системи виявлення та  

підтримки обдарованих і талановитих дітей та 

молоді» 

23.11.2018 Т.Васьковець  

65. Інформувати райдержадміністрацію про  хід 

виконання розпорядження голови №92 від 03.03.2008 

року «Про районну програму національного 

виховання учнівської молоді Володимиреччини  на 

2008-2020 роки» 

23.11.2018 Т.Христянович 

66. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №18 від 27.01.2017 

року «Про районний план заходів з відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917- 1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 

року» 

до 23.06.2018 Т.Христянович 

67. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання   розпорядження №53 від 24.03.2014 «Про 

затвердження заходів щодо запобігання пожежам у 

житловому секторі та підвищення рівня знань 

населенням правил пожежної безпеки» 

до 23.11.2018 Г.Порєчний 

68. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання   розпорядження №78 від 31.03.2106 «Про 

Програму розвитку освіти  Володимирецького району  

на 2016-2018 роки» 

до 23.11.2018 М.Ошурко 

69. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про районну програму соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» 

до 28.11.2018 В.Галочкін 

70. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 375 від 

02.11.2009 «Про проведення  сезону безпеки на 

водних об’єктах району» 

до 28.11.2018 Г.Порєчний 

71. Інформувати управління освіти і науки Рівненської до 03.12.2018 М.Ошурко 
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облдержадміністрації про хід виконання   

розпорядження №88 від 24.02.2016 року «Про 

програму розвитку освіти Рівненської області на 

2016-2018 роки» 

72. Інформувати службу у справах дітей 

райдержадміністрації про виконання листа №283 від 

25.04.2018 «Про забезпечення дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування шкільною та 

спортивними формами» 

до 03.12.2018 В.Галочків 

73. Інформувати райдержадміністрацію про хід  

виконання доручення  заступника голови №44-02/27 

від 05.11.2010 «Щодо проведення органами державної 

влади системної роз’яснювальної роботи з 

пріоритетних питань державної  політики» 

03.12.2018 М.Ошурко 

74. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 91 від 08.04.2015 

«Про організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

до 05.12.2018 В.Галочкін 

75. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації щодо використання субвенції з 

державного  бюджету місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за 2018 рік 

до 05.12.2018 В.Петрук 

В.Береза 

76. Інформувати управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації про створення та 

функціонування інклюзивно-ресурсного центру 

до 05.12.2018 Т.Христянович 

77. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 07.12.2018 В.Петрук 

78. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 07.12.2018 І.Креденсир 

79. Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

районного плану заходів на 2018 рік з реалізації 

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції 

на 2018-2021 роки 

до 10.12.2018 Т.Христянович 

80. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження  №165 від 21.05.2009  «Про заходи 

щодо збереження та відтворення лісів і зелених 

насаджень» 

12.12.2018 Г.Сарницька 

81. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення  

№7/01-61/17 від 20.01.2017 року «Про затвердження 

плану заходів щодо популяризації державних 

символів України, виховання поваги до них у 

суспільстві» 

до 14.12.2018 Т.Христянович 

82.  Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №76 від 13.03.2017 

до 14.12.2018 С.Каюн 
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року «Про Районну програму інформатизації та 

розвитку електронного урядування на 2017-2019 

роки» 

83. Інформувати райдержадміністрацію про виконання   

розпорядження голови № 195 від 30.05.2007 «Про 

районну програму реабілітації інвалідів» 

14.12.2018 В.Галочкін 

84. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження голови №101 від 04.04.2017 року  

«Про проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту» 

до 20.12.2018 Г.Порєчний 

85. Інформувати РОІППО про виконання листа «Про план 

заходів щодо реалізації Національного плану дій з 

виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, 

мир, безпека» на період до 2020 року в Рівненській 

області (розпорядження голови облдержадміністрації 

№182 від 11.04.2018) 

до 20.12.2018 Н.Сніжко 

86. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження  голови №92 від 03.03.08 року «Про 

районну програму національного виховання  

учнівської молоді Володимиреччини на 2008-2020 

роки» 

21.12.2018 Т.Христянович 

87. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання   розпорядження № 398 від 31.12.2015 

«Про внесення змін до розпорядження голови 

районної державної адміністрації від 03 липня 2015 

року № 193 «Про план на 2015 – 2017 роки із 

реалізації Стратегії розвитку Рівненської області по 

Володимирецькому району на період до 2020 року» 

до 21.12.2018 М.Ошурко 

88. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання  

розпорядження голови № 138 від 14.05.2015 року 

«Про районну програму соціального захисту 

учасників антитерористичної операції» 

до 25.12.2018 В.Галочкін 

89. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа №вих-

315-07в/01-09/18 від 29.01.2018 з реалізації у 2018 

році правопросвітницького проекту «Я маю право!» 

до 25.12.2018 Т.Христянович 

90. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

районного плану заходів з реалізації у 2018 році 

правопросвітницького проекту «Я маю право!»          

№ 749/01-23/18 від 09.02.2018 

до 25.12.2018 Т.Христянович 

91. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання  

розпорядження голови №5 від 13.01.2016 «Про 

районну програму підтримки молоді на 2016-2020 

роки» 

до 28.12.2018 Т.Христянович 

92. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження голови №102 від 05.04.2017 «Про 

Районну програму створення безперешкодного 

життєвого середовища для осіб з інвалідністю на 

2017-2021 роки» 

28.12.2018 М.Симонюк 

В.Галочкін 

Г.Порєчний 

93. Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

районного плану заходів у зв’язку з 80-ми роковинами 

Великого терору – масових політичних репресій 1937-

до 28.12.2018  Т.Христянович 
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1938 років № 4812/01-23/17 від 03.11.2017 

94. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови «Про План заходів з 

протидії насильства в сім’ї» від 26.03.2018 №87 

до 05.01.2019 Т.Христянович 

95. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання 

розпорядження голови № 53 від 26.01.2018 «Про 

затвердження плану дій на 2018-2019 роки поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для 

дітей дошкільного віку»  

до 01.01.2019 Т.Христянович 

М.Симонюк 

96. Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання листа «Про 

затвердження плану заходів на 2017-2018 роки  у 

зв’язку і  85-ми роковинами Голодомору 1932-1933 

років в Україні» 

до 03.01.2019 Т.Христянович  

97. Інформувати райдержадміністрацію про виконання  

доручення заступника голови  № дор. 86/01-61/14 від 

17.07.2014 «Щодо заходів з питань розвінчання міфів 

російської історіографії» 

до 03.01.2019 Т.Христянович 

98. Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №91 від 20.04.2016 

року «Про план заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

в Володимирецькому районі» 

до 03.01.2019 Т.Христянович 

99. Інформувати райдержадміністрації про хід виконання  

розпорядження голови № 68 від 05.03.2012 «Про 

запобігання порушенням у процесі закупівель 

продуктів харчування за бюджетні кошти» 

до 03.01.2019 І.Креденсир 

100 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 59 від 04.04.2014 

«Про заходи щодо вишукання додаткових джерел 

надходжень до місцевих бюджетів, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни та збалансування 

місцевих бюджетів» 

до 03.01.2019 В.Береза 

101 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №83 від 08.04.2016 

«Про план на 2015-2017 роки із реалізації Стратегії 

розвитку Рівненської області по Володимирецькому 

району на період до 2020 року» 

до 04.01.2019 М.Ошурко 

102 Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання  

розпорядження голови № 91 від 08.04.2015 «Про 

організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

до 04.01.2019 В.Галочкін 

103 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови від 31.08.2018 

№237 «Про виконання районної комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю на 2016-2020 роки» 

до 05.01.2019 Т.Христянович 

104 Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження голови № 192 від 03.07.2015 «Про 

районну програму забезпечення профілактики ВІЛ-

інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД на 2015-2018 роки» 

до 05.01.2019 І.Креденсир  
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105 Інформувати управління освіти і науки   

облдержадміністрації про виконання наказу №103 від 

18.03.2005 року «Про заходи щодо дотримання 

законодавства» 

04.01.2019           Г.Порєчний 

106 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 10.01.2019 В.Петрук 

107 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

районного плану заходів щодо реалізації Концепції 

вдосконалення інформування громадськості з питань 

євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік № 

1951/01-23/18 від 27.03.2018 

до 10.01.2019 Т.Христянович 

108 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 10.01.2019 І.Креденсир 

109 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання листа №3540-

07в/01-09 від 03.10.2016 (лист МОН №1/9-515 від 

30.09.2016) «Про  проведення інформаційно-освітньої 

роботи щодо запобігання поширенню  

тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних 

напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді» 

до 10.01.2019 І.Креденсир 

110 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №245 від 

04.09.2017 року «Про стан виконання програми «Діти 

Володимиреччини» на 2016-2020 роки» 

до 10.01.2019  І.Креденсир 

Т.Христянович 

Я.Осмолович 

111 Інформувати управління освіти і науки Рівненської 

облдержадміністрації про виконання листа №вих-

3319-02/01-09/16 від 14.09.2016 року «План заходів 

щодо підтримки закордонних українців  у сфері 

загальної середньої освіти на 2016-2020 роки» 

до 16.01.2019 Т.Васьковець 

Л.Котович 

112 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови № 1/02-11/14 від 13.01.2014 «Щодо 

недопущення виникнення пожеж та загибелі людей» 

до 23.01.2019 Г.Порєчний 

113 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №34 від 12.02.2016 

року «Про програму розвитку інвестиційної  

діяльності у Володимирецькому районі на 2016-2018 

роки» 

до 25.01.2019 В.Береза 

114 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №111 від 

17.05.2016 «Про план заходів щодо реалізації 

Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період 

до 2020 року у Володимирецькому районі» 

до 25.01.2019 Т.Христянович 

Н.Сніжко 

115 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про Програму соціального захисту 

до 25.01.2019 В.Галочкін 
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учасників антитерористичної операції» 

116 Інформувати управління освіти і науки  

облдержадміністрації  про проведення І етапу 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких  робіт 

учнів-членів Рівненської МАН   

25.01.2019         Т.Васьковець 

117 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про Програму соціального захисту 

учасників антитерористичної операції» 

до 06.02.2019 В.Галочкін  

118 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 370 від 

11.12.2015 «Про план заходів з виконання в районі 

завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року» 

до 06.02.2019 М.Ошурко 

119 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання доручення            

№ 32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 08.02.2019 В.Петрук 

120 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 08.02.2019 І.Креденсир 

121 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації №3 від 10.01.2017 року «Про 

району програму розвитку транскордонного 

співробітництва на 2017-2020 роки» 

до 15.02.2019 В.Береза 

122 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

Заходів з реалізації в районі Національного плану дій 

щодо боротьби з деградацією земель та 

опустелюванням на території району №2839/02-23/16 

від 25.07.2016 

до 20.02.2019 Г.Сарницька 

123 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 370 від 

11.12.2015 «Про план заходів з виконання в районі 

завдань Державної стратегії регіонального розвитку 

на період до 2020 року» 

до 22.02.2019 М.Ошурко 

124 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про Програму соціального захисту 

учасників антитерористичної операції» 

до 28.02.2019 В.Галочкін 

125 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови 

райдержадміністрації № 375 від 02.11.2009 «Про 

проведення  сезону безпеки на водних об’єктах 

району» 

до 28.02.2019 Г.Порєчний 

126 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 91 від 

08.04.2015 «Про організацію роботи із забезпечення 

соціальної адаптації демобілізованих осіб» 

до 05.03.2018 В.Галочкін 



 70 

127 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа МОН 

№1/9-501 від 15.09.2017 року «Про затвердження 

плану заходів із вшанування подвигу учасників 

Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв 

Небесної Сотні на період до 2020 року» 

до 05.03.2019 Т.Христянович 

128 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання доручення № 

дор32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 07.03.2019 В.Петрук 

129 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 07.03.2019 І.Креденсир 

130 Інформувати райдержадміністрації про хід виконання 

розпорядження голови №101 від 04.04.2017 року  

«Про проведення технічної інвентаризації захисних 

споруд цивільного захисту» 

до 20.03.2019 Г.Порєчний 

131 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання доручення 

заступника голови № вих. 5853/0/02-03/13 від 

29.08.2013 «Про надання одноразової адресної 

допомоги молодим працівникам, залучених до роботи 

в селах та селищах» 

21.03.2019 В.Береза 

Т.Ковалець 

132 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання   розпорядження № 398 від 31.12.2015 

«Про план заходів із реалізації Стратегії розвитку 

Рівненської області по Володимирецькому району на 

період до 2020 року» 

до 22.03.2019 М.Ошурко 

133 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про районну програму соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» 

до 28.03.2019 В.Галочкін 

134 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа №вих-

3277-07в/01-09/17 від 20.09.2017 із вшанування 

подвигу учасників Революції Гідності та увічнення 

пам’яті Героїв Небесної Сотні 

до 05.03.2019 Т.Христянович 

134 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови №102 від 

05.04.2017 «Про Районну програму створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю на 2017-2021 роки» 

29.03.2019 М.Симонюк 

В.Галочкін 

Г.Порєчний 

135 Завершення атестаційною комісією відділу освіти 

вивчення роботи педагогічних  працівників, що 

атестуються  в 2019 році, оформлення атестаційних 

листків   

15.03.2019 Члени районної 

атестаційної 

комісії 

136 Взяти участь у роботі атестаційних комісій 

навчальних закладів                                                                                                         

22.03.2019 Головні 

спеціалісти 

відділу освіти, 
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методисти РМК            

137 Узагальнення інформацій закладів освіти щодо осіб, 

які виявили бажання пройти державну підсумкову 

атестацію екстерном для отримання документів про 

відповідний рівень загальної середньої освіти 

22.03.2019 А.Бірук 

138 Спільно з інклюзивно-ресурсним провести 

комплексну оцінку дітей з особливими освітніми 

потребами 

13.03.2019 

20.03.2019 

27.03.2019 

Н.Сніжко 

139 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №91 від 20.04.2016 

року «Про план заходів з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року 

у Володимирецькому районі» 

до 03.04.2019 Т.Христянович 

Н.Сніжко 

140 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення заступника голови   № дор 86/01-61/14 від 

17.07.2014 «Щодо заходів з питань розвінчання міфів 

російської історіографії» 

до 03.04.2019 Т.Христянович 

141 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови №226 від 

20.06.2007 року «Про  функціонування системи 

закупівель товарів, робіт, послуг за державні кошти»     

03.04.2019 В.Береза 

142 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 59 від 04.04.2014 

«Про заходи щодо вишукання додаткових джерел 

надходжень до місцевих бюджетів, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни та збалансування 

місцевих бюджетів» 

до 03.04.2019 В.Береза 

143 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 192 від 

03.07.2015 «Про районну програму забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та 

підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 

2015-2018 роки» 

до 05.04.2019 І.Креденсир 

144 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 91 від 08.04.2015 

«Про організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

05.04.2019 В.Галочкін 

145 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №83 від 08.04.2016 

«Про план  із реалізації Стратегії розвитку 

Рівненської області по Володимирецькому району на 

період до 2020 року» 

до 05.04.2019 

 

 

М.Ошурко 

146 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання доручення 

голови № дор 120/01-60/13 від 21.05.2013 «Про 

створення  сприятливих умов для розвитку дітей, 

поліпшення матеріального становища сімей із дітьми, 

їх соціальної підтримки та захисту» 

до 05.04.2019 Н.Сніжко 

147 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання доручення  

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 05.04.2019 В.Петрук 
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148 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови від 31.08.2018 

№237 «Про виконання районної комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю на 2016-2020 роки» 

до 05.04.2019 Т.Христянович 

149 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 10.04.2019 І.Креденсир 

150 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання листа «Про 

активізацію роботи у сфері протидії торгівлі людьми» 

№вих-3548-07в/01-09/17 від 09.10.2017 

до 05 числа 

щомісяця 

Т.Христянович 

151 Інформувати управління освіти і науки   

облдержадміністрації про результати проведення  

чергової атестації педагогічних працівників у 2019 

році 

26.04.2019 Т.Ковалець 

152 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про районну програму соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» 

до 26.04.2019 В.Галочкін 

153 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 91 від 

08.04.2015 «Про організацію роботи із забезпечення 

соціальної адаптації демобілізованих осіб» 

до 03.05.2019 В.Галочкін 

154 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №112 від 

17.05.2016 «Про план заходів з реалізації Державної 

соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2020 року у Володимирецькому район» 

до 03.05.2019 Т.Христянович 

155 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про виконання доручення 

№32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів про 

використання коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам» 

до 08.05.2019 В.Петрук 

156 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 10.05.2019 І.Креденсир 

157  Інформувати райдержадміністрацію про прогнозне 

працевлаштування дітей-сиріт та дітей  позбавлених 

батьківського піклування випускників 2018-2019 

навчального року 

10.05.2019 В.Галочкін 

158 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 375 від 

02.11.2009 «Про проведення  сезону безпеки на 

водних об’єктах району» 

до 29.05.2019 Г.Порєчний 

159 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 138 від 

до 29.05.2019 В.Галочкін 
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14.05.2015 року «Про районну програму соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» 

160 Інформувати райдержадміністрацію  та   управління 

освіти і науки облдержадміністрації   про виконання 

доручення голови № 8/01-12/18 від 11.05.2018 «Про 

День Європи»  

30.05.2019 Т.Христянович 

161  Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про організацію 

індивідуального та інклюзивного навчання у 2018-

2019 навчальному році 

до 03.06.2019 Н.Сніжко 

162 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про функціонування груп 

компенсуючого типу 

до 03.06.2019 Н.Сніжко 

163 Інформувати райдержадміністрацію про хід виконання 

розпорядження голови № 91 від 08.04.2015 «Про 

організацію роботи із забезпечення соціальної 

адаптації демобілізованих осіб» 

до 06.06.2019 В.Галочкін 

164 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації  про виконання листа №вих-

4112-02/01-09/17 від 22.11.2017 «Про перспективи та 

динаміку розвитку дошкільної освіти» 

до 06.06.2019 Т.Христянович  

165 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання доручення   

№ дор.32/01-61/15 від 02.03.2015 «Про надання звітів 

про використання коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам» 

до 07.06.2019 В.Петрук 

166 Інформувати райдержадміністрацію про виконання 

доручення голови Рівненської облдержадміністрації  

№ вих. 8065/0/01-34/15 від 23.12.2015 «Про 

організацію безплатного харчування учнів 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладів» 

до 07.06.2019 І.Креденсир 

167 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання листа 

№3540-07в/01-09 від 03.10.2016 (лист МОН №1/9-515 

від 30.09.2016) «Про  проведення інформаційно-

освітньої роботи щодо запобігання поширенню  

тютюнокуріння, наркоманії та вживання алкогольних 

напоїв серед дітей, учнівської та студентської молоді» 

до 07.06.2019 І.Креденсир 

168 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №101 від 

04.04.2017 року  «Про проведення технічної 

інвентаризації захисних споруд цивільного захисту»  

до 20.06.2019 Г.Порєчний 

169 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання   розпорядження №53 від 24.03.2014 «Про 

затвердження заходів щодо запобігання пожежам у 

житловому секторі та підвищення рівня знань 

населенням правил пожежної безпеки» 

до 21.06.2019 Г.Порєчний 

170 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови №18 від 27.01.2017 

року «Про районний план заходів з відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917- 1921 років та 

вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 

до 21.06.2019 Т.Христянович 
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року» 

171 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання   розпорядження № 398 від 31.12.2015 

«Про план із реалізації Стратегії розвитку Рівненської 

області по Володимирецькому району на період до 

2020 року» 

до 21.06.2019 М.Ошурко 

172 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови № 138 від 

14.05.2015 року «Про районну програму соціального 

захисту учасників антитерористичної операції» 

до 27.06.2019 В.Галочкін 

173 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови № 68 від 05.03.2012 

«Про запобігання порушенням у процесі закупівель 

продуктів харчування за бюджетні кошти» 

28.06.2019 І.Креденсир 

174 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання  розпорядження голови №102 від 

05.04.2017 «Про Районну програму створення 

безперешкодного життєвого середовища для осіб з 

інвалідністю на 2017-2021 роки» 

до 28.06.2019 М.Симонюк 

Н.Сніжко 

Г.Порєчний 

175 Інформувати управління освіти і науки 

облдержадміністрації про хід виконання 

розпорядження голови № 53 від 26.01.2018 «Про 

затвердження плану дій на 2018-2019 роки поетапного 

створення додаткових місць у закладах освіти для 

дітей дошкільного віку»  

до 01.07.2019 Т.Христянович 

М.Симонюк 

176 Інформувати райдержадміністрацію про хід 

виконання розпорядження голови від 31.08.2018 

№237 «Про виконання районної комплексної 

програми профілактики правопорушень та боротьби із 

злочинністю на 2016-2020 роки» 

до 05.07.2019 Т.Христянович 

3. Масові заходи 

1. Участь працівників відділу освіти 

райдержадміністрації, закладів освіти району  в  

урочистостях, присвячених Дню Незалежності 

України 

24.08.2018 Ж.Малюк 

2. Серпнева конференція педагогічних працівників «Про 

підсумки роботи закладів освіти  району за 2017-2018 

навчальний рік та основні завдання і  напрямки 

роботи педагогічних колективів у новому 2018-2019 

навчальному році»   

серпень 2018 М.Ошурко 

3. Інструктивно-методичні наради педагогічних   

працівників 

серпень 2018 С.Шидловська          

4. Індивідуальні консультації для керівників  закладів 

освіти, їх заступників щодо планування роботи на 

2018-2019 навчальний рік      

ІV-V т/м С.Шидловська 

5. День знань в установах освіти                              01.09.2018 М.Ошурко 

6. Участь в обласному зборі учнівських виробничих 

бригад та трудових  аграрних об’єднань  

вересень 

2018 

Г.Сарницька 

7. Індивідуальні консультації для керівників  закладів 

освіти, їх заступників щодо планування роботи на 

2018-2019 навчальний рік      

ІV-V т/м              С.Шидловська 

8. Конкурс дитячого малюнка   «Я хочу жити в якісному 07.09.2018  Н.Сніжко 
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світі» 

9. Природоохоронна акція «Ліси дня нащадків»           до 10.09.2018              Г.Сарницька 

10. Участь в обласному форумі молодих педагогів 19.09.2018 С.Шидловська 

11. Відзначення в закладах загальної середньої освіти 

Дня  партизанської слави 

21.09.2018           Ж.Малюк 

12. Участь в обласному заочному фотоконкурсі  «Моя 

Україно!» 

26.09.2018               І.Креденсир 

13. Участь у настановчій сесії Рівненської МАН  26.09.2018               Т.Васьковець 

14. Районні змагання ЮІР (фінал, переможці освітніх 

округів) Володимирецький міжшкільний навчально-

виробничий комбінат 

вересень  

2018 

Г.Порєчний 

15. Всеукраїнська акція «День юного натураліста» вересень 

2018 

Г.Сарницька 

16. Всеукраїнський профілактичний захід «Урок» вересень 

2018 

В.Галочкін 

17. Реєстрація та участь у Всеукраїнській українознавчій 

грі «Соняшник» 

01-

31.10.2018 

В.Галочкін 

18. Проведення І етапу олімпіад з базових дисциплін    01-

31.10.2018             

С.Шидловська 

методисти РМК 

19. Акції волонтерських загонів закладів загальної освіти 

до Міжнародного дня людей похилого віку, Дня 

ветерана 

до 03.10.2018 Ж.Малюк 

Т.Христянович 

20. Районна акція «Милосердя» до 31.10.2018             І.Креденсир 

21. Відзначення 75-річниці визволення України від 

фашистських загарбників     

до 26.10.2018              Ж.Малюк 

Т.Христянович 

22. Участь у Всеукраїнській еколого-патріотичній грі 

«Паросток» 

до 10.10.2018 Г.Сарницька 

23. Тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності 

дитини у закладах освіти району 

08-

15.10.2018             

Г.Порєчний  

24. День цивільного захисту у ЗНЗ та ДНЗ 17.10.2018 Г.Порєчний 

25. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Біощит» жовтень 2018 Г.Сарницька 

26. Районний форум молодих педагогів району 10.10.2018 С.Шидловська 

27. Районний фестиваль патріотичної пісні «Поліська 

січ» 

25.10.2018 І.Креденсир 

28. Участь в Всеукраїнській акції «Птах року» жовтень 2018 Г.Сарницька 

29. Участь в обласному етапі всеукраїнського фестивалю 

«Україна сад» 

жовтень 2018 Г.Сарницька 

30. Природоохоронні акції «До чистих джерел», «Ліси 

нащадків» 

жовтень 2018 Г.Сарницька 

31. Участь в обласному етапі Всеукраїнського 

біологічного форуму учнівської молоді «Дотик 

природи» 

жовтень 2018 Г.Сарницька 

32. Участь в обласному етапі Міжнародного конкурсу 

«Календар GLOBE 2018» 

жовтень 2018 Г.Сарницька 

33. Районний огляд-конкурс юних гумористів «Поліські 

пересмішники» 

жовтень 2018 І.Креденсир 

34. Районний конкурс дитячого малюнка «Україна без 

корупції» 

жовтень 2018 І.Креденсир 

35. Районний заочний фото-конкурс «Моя Україна» до 20.10.2018 І.Креденсир 

36. Участь у Всеукраїнській  трудовій акції «Юнатівський 

зеленбуд» 

листопад 

2018 

Г.Сарницька 

37.  Перший (шкільний) етап Міжнародного дитячого 01- В.Галочкін 
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конкурсу з української мови ім.П.Яцика     23.11.2018 Л.Котович 

38. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Бобер» 06-

08.11.2018 

С.Каюн 

39. День української писемності та мови в закладах  

освіти району             

09.11.2018 В.Галочкін 

40. І етап Міжнародного  мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді ім.Т.Шевченка 

до 09.11.2018 В.Галочкін 

41. ІІ (районний) етап Міжнародного  мовно-

літературного конкурсу учнівської та студентської 

молоді ім.Т.Шевченка 

09.11.2018 В.Галочкін 

42. ІІ етап (районний) Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін    

З 12.11.2018 Т.Васьковець 

43. І тур всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2019» 

(Володимирецький районний колегіум) 

15.11.2018 С.Шидловська 

44. Заходи у зв’язку з роковинами Голодомору  1932-1933 

років в Україні 

16.11.2018 Ж.Малюк 

Т.Христянович 

45. Екологічний конкурс «Вчимося заповідати» листопад 

2018 

Г.Сарницька 

46. Районні виставки-конкурси «Новорічна композиція» 

та «Український сувенір» 

листопад-

грудень 2018  

І.Креденсир 

47. Участь в обласному етапі Всеукраїнського конкурсу 

«Парки – легені міст і сіл» 

листопад 

2018  

Г.Сарницька 

48. Участь в обласній виставці-конкурсі оригамі 

«Паперовий світ»  

23.11.2018 І.Креденсир 

49. ІІ (районний) етап Міжнародного дитячого конкурсу 

ім. Петра Яцика       

листопад  

2018 

В.Галочкін 

Л.Котович 

50. Участь у Міжнародному природознавчому конкурсі 

«Геліантус» 

листопад  

2018 

Г.Сарницька 

51. Участь в обласному турнірі юних інформатиків   листопад  

2018 

С.Каюн   

52. Участь в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу «Юний 

селекціонер і генетик» 

листопад  

2018 

Г.Сарницька 

53. Участь у конкурсі-огляді «Географічний майданчик  в 

дії» 

листопад  

2018 

Г.Сарницька 

54. Участь в трудових акціях «Парад квітів біля школи», 

«Плекаємо сад» 

листопад  

2018 

Г.Сарницька 

55. Участь в конкурсі-огляді «Галерея кімнатних рослин» 

(внутрішнє озеленення ) 

листопад 

2018 

Г.Сарницька 

56. ІІ етап (районний) Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін    

грудень  

2018 

Т.Васьковець 

57. Заходи до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом         03.12.2018 І.Креденсир 

58. Районний етно-конкурс «Вифлиємська зірка» Грудень 2018 І.Креденсир 

59. Участь у Всеукраїнському конкурсі учнівської 

творчості «Об"єднаймося ж, брати мої!»   

03-

31.12.2018 

І.Креденсир 

60. Заходи до Дня інвалідів                                   04.12.2018 Т.Христянович 

61. Всеукраїнський тиждень права 03-

10.12.2018 

Ж.Малюк 

Т.Христянович 

62. Громадські слухання з питань організації умов  участі 

в ЗНО -2019 

грудень 2018 Т.Ковалець 

63. День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 

на ЧАЕС 

12.12.2018 Ж.Малюк 

Т.Христянович 
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64. Участь в Міжнародній природничій грі «Геліантус» 14.12.2018 Г.Сарницька 

65. І тур  Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2018» 

ІІ-ІІІ т/м С.Шидловська 

66. Проведення благодійних акцій  «Милосердя» 19.12.2018 І.Креденсир 

67. Місячник зимуючих птахів грудень 2018 Г.Сарницька 

68. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Зоологічна 

галерея» 

грудень 2018 Г.Сарницька  

69. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Парки – легені 

міст і сіл» 

грудень 2018 Г.Сарницька  

70. Участь в ІІІ етапі (обласному) Міжнародного  

конкурсу з української мови імені П. Яцика 

грудень  

2018 

В.Галочкін 

Л.Котович 

71. Виставка   екологічних проектів грудень 2018 Г.Сарницька 

72. Участь у Всеукраїнському  конкурсі учнівської 

молоді «Екоклас» 

січень 2019 Г.Сарницька 

73. Участь в обласному етапі Всеукраїнської 

природоохоронної акції  «Годівничка»                                                    

січень  2019           Г.Сарницька  

74. Участь в Всеукраїнському конкурсі винахідницьких 

та раціоналізаторських проектів еколого-

натуралістичного напряму (16-23 роки) 

січень 2019 Г.Сарницька  

75. Участь в обласному етапі молодіжних проектів з 

енергоефективності «Енергія і природне середовище» 

січень 2019 Г.Сарницька  

76. Участь у Всеукраїнському конкурсі «Левеня» січень 2019 С.Каюн 

77. Навчально-польові збори з учнями 11-х класів з 10.01.2019 В.Друзь 

78. І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів  Рівненської МАН 

17-

18.01.2019             

Т.Васьковець 

79. Заходи до Дня визволення Володимиреччини від 

фашистських загарбників 

11.01.2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 

80. Урочистості до Дня Соборності України                        18.01.2019              Т.Христянович 

Ж.Малюк 

81. Навчання осіб, які здійснюватимуть реєстрацію учнів 

11 класів для участі в ЗНО 2019 

21.01.2019 Т.Ковалець 

82. Заходи до Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту 25.01.2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 

83. Відзначення в навчальних закладах 101-річниці 

Героїв Крут 

30.01.2019             Т.Христянович 

Ж.Малюк 

84. Акція «Годівничка» січень 2019 Г.Сарницька 

85. Конкурс екскурсоводів музеїв «Край в якому я живу» січень 2019 Ж.Малюк 

86. Участь команд району в ІІІ етапі предметних олімпіад     01-

22.02.2019 

Т.Васьковець 

87. Участь команд району в ІІ етапі конкурсу – захисту 

учнівських науково-дослідницьких робіт      

11-

15.02.2019 

Т.Васьковець  

88. Участь у Всеукраїнському конкурсі  з математики 

«Кенгуру» 

лютий 2019 С.Каюн 

89. Заходи до 30-ї річниці виведення радянських  військ з 

Афганістану 

13.02.2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 

90. Районний огляд шкільних Веб-сайтів 13.02.2019 С.Каюн 

91. Районний конкурс-ярмарок педагогічної творчості лютий 2019 С.Шидловська 

92. Проведення конкурсів малюнків по збереженню 

водних ресурсів 

лютий 2019 Г.Сарницька 

93. Навчально-польові збори з учнями 11-класів лютий 2019 В.Друзь 

94. Міжнародний день рідної мови лютий 2019 В.Галочкін 
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95. Реєстрація закладів освіти для участі у проекті 

пришкільних мовних таборів «GoCamp» 

лютий 2019 Л.Котович 

96 Участь в обласному зборі лідерів учнівського 

самоврядування 

лютий 2019  І.Креденсир 

97 Районний конкурс «Лідер року» лютий 2019 І.Креденсир 

98 Літературно-мистецькі заходи в закладах освіти в 

рамках  Шевченківського тижня         

04-

11.03.2019 

В.Галочкін 

99 Участь в районному заході вшанування пам’яті Тараса 

Шевченка. Покладання квітів до пам’ятника в 

райцентрі 

07.03.2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 

100 Тиждень учнівського самоврядування в закладах 

загальної середньої освіти 

ІІІ т/м І.Креденсир 

Т.Христянович 

101 Районний огляд-конкурс читців декламаторів «Живи,     

Кобзарю в пам’яті людській» 

березень 

2019 

І.Креденсир 

102 Місячник «В захист первоцвітів» березень 

2019 

Г.Сарницька 

103 Участь в обласному етапі конкурсу «Земля – най    

спільний дім» 

березень 

2019 

Г.Сарницька 

104 Участь у Всеукраїнському конкурсі «Юний 

дослідник» (9-11 років) 

до 13.03.2019 Г.Сарницька 

105 Навчально-польові збори для учнів 11 класів            березень  

2019 

В.Друзь 

106 Участь у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад з базових 

дисциплін та у ІІІ етапі Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

березень  

2019 

Т.Васьковець 

107 Участь в обласних змаганнях  з початкового 

технічного моделювання 

березень 

2019 

І.Креденсир 

108 Участь в обласній виставці-конкурсі технічна 

творчістю «Наш пошук і творчість – тобі, Україно» 

березень 

2019 

І.Креденсир 

109 Участь у Всеукраїнській акції «День зустрічі птахів» березень  

2019 

Г.Сарницька 

110  Акція «День довкілля. День землі» березень  

2019 

Г.Сарницька 

111 Районний огляд-конкурс хореографічних колективів 

«Веселі закаблуки»  

квітень 2019 І.Креденсир 

112 Участь в обласних змаганнях учнівської молоді з 

оригамі 

квітень 2019 І.Креденсир 

113 Участь в обласному фестивалі повітряних зміїв 

«Поліське небо» 

квітень 2019 І.Креденсир 

114 Участь в обласній виставці-конкурсі з початкового 

технічного моделювання 

квітень 2019 І.Креденсир 

115 Тиждень безпеки дитини в закладах освіти 15-

22.04.2019 

Г.Порєчний 

116 Районний огляд-конкурс української естрадної пісні 

«Юна зірка» 

17.04.2019 І.Креденсир 

117 Обласний етап олімпіади «Юне обдарування»              18.04. 2019 Л. Котович 

118 День цивільної захисту в закладах освіти                       24.04.2019 Г.Порєчний 

119 І (районний) етап Всеукраїнського фестивалю-

конкурсу «Молодь обирає здоров’я» 

24.04.2019 І.Креденсир 

120 Участь в обласному зльоті шкільних  лісництв                                квітень 2019 Г.Сарницька 

121 День пам’яті жертв Чорнобильської трагедії 26.04.2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 
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122 Місячник охорони навколишнього середовища                            квітень 2019 Г.Сарницька 

123 Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу 

«Знай і люби свій  край» 

квітень 2019 І.Креденсир 

124 Участь в обласному зльоті юних туристів-краєзнавців квітень 2019 І.Креденсир 

125 Інструктаж, навчання працівників , залучених до 

процедури ЗНО 

15.05.2019 Т.Ковалець 

126 Заходи до Дня пам’яті та примирення, присвячених 

пам’яті жертв Другої світової війни в Україні 

08-

09.05.2019 

Т.Христянович 

Ж.Малюк 

127 Відзначення Дня матері                                        10.05.2019 Ж.Малюк 

Т.Христянович 

128 Участь в обласних змагання учнівської молоді з 

картингу 

травень 2019 І.Креденсир 

129 Участь в обласному етапі конкурсу «Веселі 

закаблуки» 

травень 2019 І.Креденсир 

130 Участь в обласному етапі конкурсу «Молодь обирає 

здоров’я» 

травень 2019 І.Креденсир 

131 Участь в обласних відкритих змаганнях мопедистів та 

мотоциклістів  

травень 2019 І.Креденсир 

132 Участь в Всеукраїнському фестивалі екологічної 

творчості  «Свіжий вітер» 

10.05.2019 Г.Сарницька 

133 Відзначення Дня Європи у закладах загальної 

середньої освіти району                        

17.05.2019 Ж.Малюк 

Т.Христянович 

134 Участь в обласному конкурсі юних фотолюбителів 

«Ми – діти України» 

травень 2019 І.Креденсир 

135 Участь в обласному зборі лідерів учнівського 

самоврядування 

травень 2019 І.Креденсир 

136 День слов’янської писемності і культури        24.05.2019 В.Галочкін 

137 Свято останнього дзвінка                                       травень 2019 М.Ошурко 

138 Участь у підсумковій сесії МАН травень 2019 С.Каюн 

139 Літні мовні табори до 03.06.2019 Л.Котович  

140 Участь в заочному конкурсі кіно та телебачення 

«Веселка» 

червень 2019 І.Креденсир 

141 Участь у Всеукраїнській школі новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників 

14.06.2019 С.Шидловська 

142 Відзначення Дня Конституції  України 28.06.2019 Т.Хистянович 

Ж.Малюк 

143 Участь в обласних змаганнях ракето модельного 

спорту 

червень 2019 І.Креденсир 

144 Участь в обласному етапі Всеукраїнської дитячо-

юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» 

«Джура» 

червень 2019 І.Креденсир 

4. Наради, семінари, навчання: 

Наради керівників загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів 

1. - Про стан готовності закладів загальної середньої 

освіти району до 2018-2019 навчального року 

(М.Ошурко);     

- Щодо особливостей організації діяльності закладів 

освіти в 2018/2019 навчальному році (с.Шидловська, 

Т.Христянович); 

серпень 2018 

(спільна 

нарада з 

директорами 

закладів 

дошкільної 

М.Ошурко 
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- Щодо забезпечення наступності дошкільної та 

початкової освіти (Т.Христянович). 

- Про погодження штатних розписів та 

тарифікаційних списків закладів освіти на 01.09.2018 

року (В.Береза); 

- Про виконання спільного  наказу відділу освіти 

комунального закладу «Володимирецька центральна  

районна лікарня» від 16.05.2018 року №46/120 «Про 

проведення періодичного профілактичного медичного 

огляду працівників освіти у 2018 році» (І.Креденсир);  

- Різне 

освіти) 

2. - Про формування бюджету на 2019 рік (В.Петрук, 

В.Береза);  

- Про проведення обліку дітей дошкільного віку у 

2018 році (Т.Христянович); 

- Про охоплення дітей дошкільною освітою станом на 

01.09.2018 року (Т.Христянович); 

- Про проведення І етапу огляду-конкурсу «Кращий 

заклад дошкільної освіти» (Т.Христянович); 

- Про охоплення дітей та підлітків шкільного віку  

навчанням (В.Галочкін); 

- Про підготовку закладів освіти району до роботи в 

осінньо-зимовий період  (М.Симонюк); 

- Про атестацію педагогічних працівників у 2018-2019 

навчальному році (Т.Ковалець); 

- Про організацію харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти у 2018 році (І Кредансир); 

- Про охорону праці та дотримання пожежної безпеки 

в  осінньо-зимовий період у навчальних  закладах 

району (Г.Порєчний); 

- Доведення до відома керівників законодавчих,  

нормативно-правових документів, що регламентують  

роботу закладів освіти 

 -  Різне 

20.09.2018 

(спільна 

нарада з 

директорами 

закладів 

дошкільної 

освіти)  

М.Ошурко 

3. - Про нормативно-правове забезпечення організації 

ЗНО-2019  (Т.Ковалець); 

 - Про результати медичного огляду школярів у 2018 

році (І.Креденсир); 

- Про виконання вимог законодавства у сфері 

пожежної та техногенної  безпеки (Г.Порєчний); 

- Про підсумки вивчення стану дотримання трудового  

законодавства в навчальних закладах району 

(Я.Осмолович, Т.Ковалець); 

- Про виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення 

виховання, навчання, соціального захисту та 

матеріального  забезпечення дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування (Н.Сніжко); 

- Про виконання протокольних доручень попередніх 

нарад (М.Ошурко); 

- Доведення до відома керівників законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують  

роботу закладів освіти       

22.11.2018 М.Ошурко 
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- Різне 

4. -  - Аналіз фінансово-економічного стану освіти району 

та бюджет на 2018 рік (В.Петрук, В.Береза); 

-  Про   результати контролю за правильністю 

визначення претендентів на нагородження золотою та   

срібною медалями  (А.Бірук);    

- Про стан травматизму в закладах освіти у 2018 році 

(Г.Порєчний); 

- Про організацію харчування учнів у закладах 

загальної середньої освіти у 2019 році (І Кредансир); 

-  - Аналіз стану  злочинності та правопорушень серед 

учнів  закладів загальної середньої освіти за 2018 рік 

(Т.Христянович);    

- - Доведення до відома керівників законодавчих,  

нормативно-правових документів, що регламентують  

роботу закладів освіти 

-  - Різне 

17.01.2019         М.Ошурко 

5. - Про хід реєстрації для участі в ЗНО – 2019 

(Т.Ковалець); 

- Про роботу з обдарованими учнями закладів освіти 

(С.Каюн); 

- Про виконання вимог законодавства у сфері 

цивільного захисту керівниками закладів загальної 

середньої освіти у 2017-2018 навчальному році 

(Г.Порєчний); 

- Про підсумки проведення ІІ етапу  Всеукраїнських 

олімпіад з базових дисциплін та І етапу 

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт членів МАН України (С.Каюн); 

- Про виконання протокольних доручень попередніх 

нарад (М.Ошурко); 

- Доведення до відома керівників законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують   

роботу закладів освіти 

 - Різне     

14.02.2019 М.Ошурко 

6.     - Про стан дотримання законодавства про працю в           

    закладах освіти району  (Я.Осмолович); 

- Про виконання вимог щодо недопущення 

виникнення  пожеж та загибелі людей (Г.Порєчний); 

- Про стан виконання ст.34 Закону україни «Про 

дошкільну освіту» (медичне обслуговування дітей у 

закладі дошкільної освіти) (Т.Христянович); 

- Про виконання протокольних доручень попередніх 

нарад; 

    - Доведення до відома керівників законодавчих,  

нормативно-правових документів, що регламентують   

роботу закладів освіти 

    - Різне    

18.04.2019 М.Ошурко 

7.     - Про підготовку і проведення державної підсумкової  

     атестації в закладах загальної середньої освіти району  

(А.Бірук);   

- Про організацію роботи закладу дошкільної освіти в 

оздоровчий період (Т.Христянович); 

16.05.2019 

(спільна 

нарада з 

директорами 

закладів 

М.Ошурко 
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- Про підсумки методичної роботи закладу у 2018-

2019 навчальному році (С.Шидловська);  

- Про підсумки роботи закладів освіти району в 

осінньо-зимовий період  (М.Симонюк); 

    - Про посилення роботи 

щодо безпеки життєдіяльності учасників освітнього 

процесу під час літніх канікул (Г.Порєчний); 

- Про проведення ЗНО-2019 (Т.Ковалець); 

- Про роботу літніх мовних таборів  (Л.Котович); 

- Про виконання протокольних доручень попередніх 

нарад; 

- Доведення до відома керівників законодавчих, 

нормативно-правових документів, що регламентують  

роботу закладів освіти;              

    - Різне 

дошкільної 

освіти)  

8. - Про результати контролю за правильністю 

нагородження  випускників закладів загальної 

середньої освіти району золотою та срібною 

медалями, Похвальними грамотами та  видачею 

свідоцтв з відзнакою (А.Бірук);     

- Про стан харчування учнів  у закладах загальної 

середньої освіти району у 2018-2019 навчальному 

році (І.Креденсир);  

- Про стан відвідування учнями навчальних занять за 

ІІ семестр 2018-2019 навчального року (В.Галочкін); 

- Про виконання протокольних доручень попередніх 

нарад (М.Ошурко);    

- Доведення до відома керівників законодавчих,  

нормативно-правових документів, що регламентують  

роботу закладів освіти;         

  - Різне 

20.06.2019 М.Ошурко 

Наради заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної 

роботи 

1. - Про особливості організації роботи закладів 

загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному 

році в умовах розбудови «Нової української школи» 

(С.Шидловська); 

- Про організацію методичної роботи з педагогічними  

 працівниками закладів освіти району у 2018-2019 

навчальному році (С.Шидловська); 

- Про особливості навчання дітей  1-го класу в 2018-

2019 навчальному році та підготовку педпрацівників 

до роботи з учнями 2-го класу в 2019-2020 

навчальному році (С.Шидловська) 

серпень 2018 

 

С.Шидловська 

2. - Про підготовку та проведення І туру 

всеукраїнського конкурсу  «Учитель року - 2019» 

- Про підготовку та проведення атестації педагогічних 

працівників у 2018-2019 навчальному році 

- Про організацію та проведення І та ІІ етапів 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін  

25.10.2018     С.Шидловська 

Т.Ковалець 

 

 

3. - Про підсумки районного етапу олімпіад з базових 

дисциплін та хід підготовки до обласного етапу; 

- Про проведення районного конкурсу-ярмарку 

 24.01.2019           С.Шидловська 
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педагогічної творчості; 

- Аналіз виконання плану курсової підготовки за 2018 

рік та організація роботи з підвищення кваліфікації 

педпрацівників у 2019 році; 

- Опрацювання нормативних документів з питань 

освіти 

4. - Про результати участі педагогів району в обласному 

конкурсі-ярмарку педагогічної творчості; 

- Про результати участі педагогів району в І та ІІ 

турах всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 

2019»; 

- Опрацювання нормативних документів з питань 

21.03.2019 С.Шидловська 

 

 

 

 

5. - Про підсумки методичної роботи з педагогами 

району у 2018-2019 навчальному році та завдання на 

2019-2020 навчальний рік; 

- Про організацію роботи літніх мовних таборів у 

закладах загальної середньої освіти району; 

- Опрацювання нормативних документів з питань 

освіти 

 

30.05.2019 

 

С.Шидловська 

Л.Котович 

 

Наради заступників директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи 

1. - Аналіз стану виховної роботи за 2017-2018 

навчальний рік; 

- Про організацію виховного процесу в закладах 

загальної середньої освіти району та реалізацію 

програми  національного виховання учнівської молоді  

Володимиреччини на 2008-2020 роки у 2018-2019 

навчальному році; 

 - Про організацію  роботи  закладів загальної 

середньої освіти з попередження злочинності, 

правопорушень,  бездоглядності серед неповнолітніх 

у 2018-2019 навчальному році; 

- Про організацію методичної роботи з організаторами 

навчально-виховного процесу; 

-  Експрес-інформація (ознайомлення із нормативними 

документами з питань виховної роботи) 

серпень 2018  

 

Т.Христянович 

Ж.Малюк 

2. 1.Аналіз стану злочинності серед неповнолітніх 

у 2018 році, здійснення профілактики  девіантної 

поведінки, правопорушень  та злочинності серед 

неповнолітніх 
2.Про стан роботи з дітьми, які опинилися в складних 

життєвих обставинах. 
3. Про  формування школяра як патріота з активною 

позицією  – умова успішної розбудови нової 

української школи (З досвіду роботи) 
4.Про хід  виконання  плану заходів відділу освіти 

щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 

року. 
5.Про проведення районного огляду-конкурсу «Лідер 

року», Всеукраїнського фестивалю-конкурсу                

«Молодь обирає здоров’я» 
6.Звіт про проходження курсів підвищення 

кваліфікації при РОІППО. 

січень 2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 
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3. 1.Про   реалізацію  Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді 

упродовж 2018-2019 н.р.   
2.Про стан роботи  у закладах загальної середньої 

освіти   щодо  дотримання Конвенції про права 

дитини. 
3.Про виконання Плану дій з реалізації Національної 

стратегії у сфері прав людини на період 

до 2020 року.   
4.Проведення діагностики  рівня професійної 

компетентності ЗДВР. 

травень 2019 Т.Христянович 

Ж.Малюк 

Наради керівників закладів дошкільної освіти 

1. 1. Про проведення атестації педагогічних працівників 

у 2018-2019 навчальному році. 

2. Про забезпечення освітнього процесу обов'язковим 

обладнанням, навчально-наочними посібниками та 

іграшками. 

3. Про підсумки І етапу огляду-конкурсу «Кращий 

заклад дошкільної освіти» та підготовка до ІІ етапу 

огляду-конкурсу. 

4. Доведення до відома керівників закладів освіти 

нормативно-правових документів, що регламентують 

діяльність закладів. 

5. Різне. 

грудень 2018  Т.Христянович 

С.Шидловська 

Т.Ковалець 

2. 1. Аналіз фінансово-економічного стану освіти та 

бюджет на 2019 рік. 

2. Аналіз зведеного статистичного звіту за 2018 рік. 

3.  Про охоплення дітей дошкільною освітою станом 

на 01.01.2019 року. 

4. Доведення до відома керівників закладів освіти 

нормативно-правових документів, що регламентують 

діяльність закладів. 

5. Різне. 

лютий 2019 Т.Христянович 

С.Шидловська 

В.Петрук 

3. 1. Про стан дотримання законодавства про працю в 

закладах освіти. (Я.Осмолович). 

2. Про стан виконання ст.34 Закону україни «Про 

дошкільну освіту» (медичне обслуговування дітей у 

закладі дошкільної освіти). 

3. Доведення до відома керівників закладів освіти 

нормативно-правових документів, що регламентують 

діяльність закладів. 

4. Різне. 

квітень 2019 Т.Христянович 

С.Шидловська 

Я.Осмолович 

5.  Колегії відділу освіти  райдержадміністрації 

1. - Про затвердження плану роботи відділу освіти 

райдержадміністрацію на 2018-2019 навчальний рік 

серпень 2018 М.Ошурко 

2. - Про хід виконання Угоди між відділом освіти і 

радою районної організації  Профспілки працівників 

освіти і науки України  (М.Ошурко, В.Друзь); 

- Про стан роботи щодо дотримання 

антикорупційного законодавства (Я.Осмолович); 

- Про стан роботи в закладах освіти щодо виконання 

Закону України «Про звернення громадян» 

(Я.Осмолович); 

18.10.2018 
(на базі 

Озерської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів) 

М.Ошурко 
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3. - Про охорону праці, цивільного захисту, 

попередження дитячого травматизму, збереження 

життя та здоров'я вихованців (Г.Порєчний) 

- Про стан виконання ст. 22 Закону України  «Про 

загальну середню освіту» (І.Креденсир); 

- Про реалізацію Концепції національно-

патріотичного виховання дітей і молоді у 2018-2019 

навчальному році (наказ Міністерства освіти і науки 

України №641 від 16.06.2015) (Т.Христянович). 

грудень 2019 
(на базі 

Красносіль- 

ського НВК 

 «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів - 

ДНЗ») 

М.Ошурко 

4. - Про виконання Закону України «Про звернення 

громадян» в закладах освіти району (Я.Осмолович); 

- Про стан виконання ст. 32 Закону України «Про 

загальну середню освіту» (М.Ошурко) 

червень 2019 
(на базі відділу 

освіти) 

М.Ошурко 

5. Контроль, проведення моніторингових досліджень та надання практичної допомоги 

1. Вивчення  стану підготовки закладів освіти до  нового 

2018-2019 навчального року 

07-

17.08.2018 

М.Ошурко 

2. Контроль за станом охоплення дітей повною 

загальною середньою освітою, навчанням та 

працевлаштуванням випускників  закладів загальної 

середньої освіти  

03-

28.09.2018 

В.Галочкін 

3. Контроль за станом організації гарячого харчування 

учнів закладів загальної середньої освіти 

вересень 

2018 

І.Креденсир 

4. Контроль за станом організації гарячого харчування 

дітей дошкільного віку 

вересень 

2018 

Т.Христянович 

5.  Проведення моніторингового дослідження щодо  

стану проведення тижня безпеки дитини в закладах 

освіти району   

жовтень  

2018       

Г.Порєчний  

6.  Вивчення стану роботи в закладах освіти щодо 

виконання Закону України «Про звернення громадян» 

01-

08.10.2018         

Я.Осмолович                                                

7. Вивчення стану  роботи в закладах освіти з охорони 

праці та пожежної безпеки     

01-

08.10.2018        

Г.Порєчний 

8.  Контроль за підготовкою закладів освіти до роботи в  

осінньо-зимовий період         

01-

08.10.2018         

М.Симонюк 

9. Контроль за станом гарячого харчування учнів 

закладів загальної середньої освіти 

жовтень 2018 І.Креденсир 

10. Контроль за станом гарячого харчування дітей 

дошкільного віку 

жовтень 2018 Т.Христянович 

11.  Вивчення стану організації індивідуального та 

інклюзивного навчання в закладах загальної середньої 

освіти 

листопад 

2018  

Н.Сніжко 

12.  Вивчення стану охоплення дітей віком від 2 до 6(7) 

років дошкільною освітою  

листопад 

2018 

Т.Христянович 

13.  Проведення моніторингового дослідження щодо 

стану організації роботи з  профілактики злочинності 

та проявів насильства серед учнівської молоді, 

безпритульності та бездоглядності дітей у закладах 

загальної середньої освіти району 

грудень 2018         Т.Христянович 

14. Проведення моніторингового дослідження щодо 

організації профільного навчання в закладах загальної 

середньої освіти  

грудень 2018         Головні 

спеціалісти 

Методисти РМК 

15.  Вивчення стану гарячого харчування у закладах 

загальної середньої освіти 

грудень 2018         І.Креденсир 
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16.  Вивчення  стану організації індивідуального та 

інклюзивного навчання у закладах загальної середньої 

освіти (спільно з ІРЦ) 

гудень 2018 Н.Сніжко 

17. Контроль за правильністю визначення претендентів 

на нагородження золотою чи срібною медалями 

07-

21.01.2019 

А.Бірук 

18. Проведення моніторингового дослідження щодо 

виконання Програми національного виховання  

учнівської молоді Володимиреччини на 2008-2020 

роки в навчальних закладах району 

07-

21.01.2019 

Головні 

спеціалісти 

Методисти РМК 

19. Проведення моніторингового дослідження щодо 

реалізації Концепції «Нова українська школа» 

лютий 2019 Головні 

спеціалісти 

Методисти РМК 

20. Контроль за проведенням атестації педагогічних  

працівників у навчальних закладах  району            

04-

18.03.2019 

Т.Ковалець 

21. Проведення моніторингового дослідження щодо стану 

роботи індивідуального та інклюзивного навчання в 

закладах освіти 

березень 

2019 

Головні 

спеціалісти 

Методисти РМК 

22. Вивчення стану організації та проведення  Тижня 

безпеки дитини в закладах освіти району   

квітень 2019 Г.Порєчний 

23. Контроль за правильністю нагородження  

випускників золотою та срібною медалями                   

травень  2019 А.Бірук 

24. Вивчення стану роботи з дітьми, які опинилися в 

складних життєвих обставинах 

06-

20.05.2019 

Т.Христянович 

25. Контроль за станом організації та проведення   

державної підсумкової атестації в закладах загальної 

середньої освіти району     

17.05.2019 А.Бірук 

26. Контроль за правильністю нагородження  випускників 

золотою та срібною медалями, Похвальними 

грамотами та свідоцтвами з відзнакою    

червень  

2019 

А.Бірук 

27. Проведення моніторингового дослідження щодо стану 

організації роботи у літніх мовних таборах 

до 11.06.2019 Л.Котович 

28. Контроль за станом організації та роботи закладів 

дошкільної освіти в  оздоровчий період 

травень-

червень 2019 

Т.Христянович 

6. Звітність 

1.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації звіт про використання 

документації суворої звітності     

03.09.2018 А.Бірук 

2.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт на початок 2018-2019 

навчального року (окремо по кожному закладу) 

комунальної та приватної форми власності (ЗНЗ-1) 

14.09.2018             В.Петрук 

3. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  зведений звіт закладів 

загальної середньої освіти району на початок 2018-

2019 навчального року (76-РВК) 

14.09.2018             В.Петрук 

4. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт вечірньої загальноосвітньої 

школи ЗВ-1, ЗНЗ-2 

05.10.2018           В.Петрук 

5. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про кадровий склад 

психологічної служби району в 2018-2019 

навчальному  році 

05.10.2018              Н.Сніжко 
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6.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про мови навчання та 

вивчення  мови як предмета у середніх 

загальноосвітніх навчальних закладах на початок 

2018-2019 навчального року (Д-7)  

05.10.2018            В.Петрук 

7. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  управління освіти і науки 

облдержадміністрації  зведений звіт вечірніх 

(змінних) шкіл на початок 2018-2019 навчального 

року (ЗВ-1) 

05.10.2018

             

В.Петрук 

8.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про забезпечення учнів 

підручниками в 2018-2019 навчальному році 

10.10.2018             Т.Васьковець 

9.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про чисельність і склад 

педагогічних працівників закладів освіти державної 

форми власності (83-РВК) 

17.10.2018

  

Т.Ковалець 

10. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт зведений звіт про 

чисельність і склад  педагогічних працівників закладів 

освіти комунальної форми власності станом на 1 

жовтня 2018 року (усього та окремо по сільській і 

міській місцевості), (83 РВК) 

17.10.2018 Т.Ковалець 

11. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  відомості про матеріальну базу 

закладів загальної середньої освіти комунальної 

форми власності на початок 2018-2019 навчального 

року (Д-4) 

31.10.2018            В.Петрук 

12. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про групування закладів 

закгальної середньої освіти комунальної форми  

власності за кількістю вчителів і учнів та про  

наповнюваність класів учнями на початок 2018-2019 

навальному році (Д-6) 

02.11.2018 В.Петрук 

13. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт відомості про профільне 

навчання і  поглиблене вивчення предметів в закладах 

освіти комунальної форми власності на початок 2018-

2019 навчального року (Д-5) 

07.11.2018 В.Петрук 

14. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації списки педагогічних 

працівників, які атестуються комісією ІІІ рівня 

до 20.11.2018 Т.Ковалець 

15. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про продовження навчання 

для здобуття  повної середньої освіти випускниками 

9-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів у 

2018-2019 навчальному році (1-ЗСО) 

03.12.2018 В.Галочкін 

16. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про природоохоронну 

роботу у 2018 році 

до 04.01.2019 Г.Сарницька 

17. Подати в управління освіти і науки 18.01.2019 А.Бірук 
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облдержадміністрації  звіт про чисельність 

працюючих та  заброньованих військовозобов’язаних 

(6-Б) 

18.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про учнівський травматизм 

під час освітнього процесу 

18.01.2019 Г.Порєчний 

19. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт позашкільних закладів 

освіти комунальної форми власності станом на 

01.01.2019 року (1-ПЗ (освіта)  

18.01.2019 І.Креденсир 

20. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про травматизм на 

виробництві (7-ТНВ)              

18.01.2019 В.Дуць 

21. Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  зведену таблицю показників з 

праці за 2018 рік  (1-ПО(зв)        

18.01.2019 В. Береза 

22. Подати звіт про працездатність інвалідів (10-ПІ) 01.03.2019 А.Дуць 

23.  Подати в управління освіти і науки 

облдержадміністрації  звіт про роботу логопедичних 

пунктів  

03.06.2019 Н.Сніжко 

24. Звіт про діяльність психологічної служби в  2018-2019 

навчальному році 

03.06.2019 Н.Сніжко 

7. Циклограма наказів 

1. Про порядок затвердження  штатних розписів та 

тарифікаційних  списків  закладів освіти 

03.08.2018 М.Ошурко 

2. Про проведення серпневої конференції у 2018 році                    08.08.2018 М.Ошурко 

3. Про навчання та перевірку знань з охорони  праці 17.08.2018 Г.Порєчний 

4. Про створення тарифікаційної комісії 17.08.2018 А.Дуць 

5. Про організацію  харчування дітей дошкільного віку до 03.09.2018 Т.Христянович 

6. Про облік дітей дошкільного віку до 14.09.2018 Т.Христянович 

7. Про організацію гарячого харчування  учнів закладів 

загальної середньої освіти у 2018-2019 навчальному 

році 

29.08.2018 І.Креденсир 

8. Про проведення річного оцінювання та державної 

підсумкової атестації у формі екстернату в закладах 

загальної середньої освіти району 

30.08.2018 А.Бірук 

9. Про організацію роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку, які не відвідують дошкільні 

навчальні заклади і потребують підготовки до школи 

у 2018-2019 навчальному році  

до 01.10.2018 Т.Христянович 

10.  Про проведення моніторингового дослідження щодо 

організації та стану гарячого харчування в закладах 

освіти  

до 01.10.2018 І.Креденсир 

11. Про виконання ухвали районної конференції   

педпрацівників 

07.09.2018            М.Ошурко 

12. Про відзначення Дня працівників освіти                     07.09.2018            М.Ошурко 

13. Про структуру, зміст та форми методичної роботи з 

керівними та педагогічними працівниками району у 

2018-2019 навчальному році 

до 10.09.2018 С.Шидловська  

14. Про організації інклюзивного навчання учнів з 14.09.2018  Н.Сніжко 
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особливими освітніми потребами 

15. Про затвердження рішень науково-методичної ради 

районного методичного кабінету 

до 14.09.2018 С.Шидловська 

16. Про організацію та проведення ІІ етапу 

Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін 

14.09.2018              Т.Васьковець 

17. Про склад атестаційної комісії при відділі освіти для 

атестації педагогічних працівників у 2018-2019 році 

14.09.2018             Т.Ковалець 

18. Про проведення районного форуму молодих педагогів 24.09.2018 С.Шидловська 

19. Про проведення І етапу VІІ Міжнародного  конкурсу з 

української мови імені Петра Яцика 

жовтень 2018           В.Галочкін  

20. Про організацію індивідуального навчання у закладах 

загальної середньої освіти 

до 05.10.2018 Н.Сніжко 

21. Про проведення моніторингового дослідження щодо 

охоплення дітей дошкільною освітою 

до 01.11.2018  Т.Христянович 

22. Про початок опалювального сезону 2018-2019 

навчального року 

05.10.2018  М.Симонюк 

23. Про проведення І туру всеукраїнського конкурсу 

«Учитель року - 2019» 

19.10.2018 С.Шидловська 

24. Про запобігання загибелі людей на водних   об’єктах 

в осінньо-зимовий період 

03.11.2018 Г.Порєчний 

25.  Про підсумки проведення І туру всеукраїнського 

конкурсу «Учитель року - 2019» 

до 22.11.2018 С.Шидловська  

26. Про проведення І етапу всеукраїнського конкурсу-

захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Рівненської МАН 

17.11.2018 Т.Васьковець 

27. Про підсумки ІІ (районного) етапу  Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика       

листопад  

2018 

В.Галочкін 

28. Про проведення моніторингового дослідження щодо 

організації та стану профільного навчання в закладах 

освіти 

до 01.12.2018 Т.Христянович 

29. Про підготовку до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

до 10.12.2018 Т.Ковалець 

30.  Про організацію курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у  2019 року                          

до 14.12.2018 С.Шидловська 

31.  Про підсумки районного етапу олімпіади «Юне 

обдарування» (узагальнююча таблиця) 

21.12.2018 Л.Котович 

32. Про підсумки районного етапу Всеукраїнського 

конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося брати 

мої!»  

21.12.2018 І.Креденсир 

33. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  з 

базових дисциплін    

21.12.2018 Т.Васьковець 

34. Про затвердження рішень науково-методичної ради 

районного методичного кабінету 

24.12.2018 С.Шидловська 

35. Про складання, розгляд, затвердження кошторисів 

бюджетних установ 

11.01.2019 В.Петрук 

В. Береза 

36.  Про організацію навчання з цивільного захисту 11.01.2019 Г.Порєчний 

37.  Про проведення районного конкурсу-ярмарку  

педагогічної творчості 

11.01.2019 С.Шидловська 

38.  Про підсумки проведення районного етапу 16.01.2019 І.Креденсир 
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Всеукраїнських виставок-конкурсів «Новорічна 

композиція», «Український сувенір» 

39. Про підсумки ІІ етапу Всеукраїнського  конкурсу 

учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!» 

16.01.2019 І.Креденсир 

40. Про організацію безпечних умов праці у закладах 

загальної середньої освіти району згідно ПТЕ і ПБЕЕс       

18.01.2019 Г.Порєчний 

41. Про підсумки І етапу конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Рівненської МАН 

25.01.2019 Т.Васьковець 

42.  Про роботу з обдарованими учнями закладів 

загальної середньої освіти району 

до 08.02.2018 Т.Васьковець 

43.  Про проведення Тижня дитячого та юнацького 

читання 

до 28.02.2019 Т.Васьковець 

44.  Про підсумки районного конкурсу-ярмарку 

педагогічної творчості 

до 28.02.2019 С.Шидловська 

45. Про проведення моніторингового дослідження щодо 

реалізації Концепції «Нова українська школа» в 

закладах освіти 

до 01.02.2019  Л.Котович 

46.  Про забезпечення участі педагогічних працівників у 

процедурах пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2019 році 

до 15.03.2019 Т.Ковалець 

47.  Про проведення моніторингового дослідження щодо 

організації та стану індивідуального та інклюзивного 

навчання в закладах освіти 

до 01.03.2019  Н.Сніжко 

48. Про затвердження рішень науково-методичної ради 28.03.2019 С.Шидловська 

49.  Про закінчення 2018-2019 навчального року та 

проведення державної підсумкової атестації у 

закладах загальної середньої освіти району 

28.03.2019 А.Бірук 

50.  Про участь у ІV етапі Всеукраїнських олімпіад з 

базових дисциплін  

березень  

2019 

Т.Васьковець 

51.  Про участь у ІІІ етапі Всеукраїнському конкурсі-

захисті науково-дослідницьких робіт МАН 

березень  

2018 

Т.Васьковець 

52. Про проведення Дня цивільної оборони та тижня 

безпеки дитини    

03.04.2019 Г.Порєчний 

53. Про підсумки атестації  педагогічних працівників 

району  

10.04.2019 Т.Ковалець 

54. Про проведення районного етапу конкурсу «Знай і 

люби свій край» 

до 10.04.2019 І.Креденсир 

55.  Про проведення періодичного профілактичного   

медичного огляду працівників освіти у 2019 році 

(спільно  з Центральною районною лікарнею) 

11.04.2019 І.Креденсир 

56.  Про участь в обласних змаганнях учнів   молодшого 

шкільного віку з початкового технічного 

моделювання     

16.04.2019 І.Креденсир 

57. Про належну організацію і проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання навчальних досягнень 

випускників 11-х класів  закладів загальної середньої 

освіти  району 

30.04.2019 Т.Ковалець 

58. Про затвердження мережі пунктів проведення ЗНО у 

2019 році 

до 30.04.2019 Т.Ковалець 

59. Про затвердження мережі пунктів  проведення ЗНО до 03.05.2019 Т.Ковалець 
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оцінювання за предметами на травень-червень 2019  

60. Про затвердження рішень науково-методичної ради 

районного методичного кабінету  

до 06.05.2019 С.Шидловська 

61.  Про організацію підвезення учасників ЗНО до пунктів 

тестування 

до 10.05.2019 Т.Ковалець 

62.  Про  підсумки районного етапу конкурсу «Знай і 

люби свій край» 

до 10.05.2019 І.Креденсир 

63.  Про організацію роботи літніх мовних таборів у 2019 

році 

до 20.05.2019 Л.Котович 

64.  Про забезпечення участі педпрацівників у процедурі 

ЗНО 2019 

до 20.05.2019 Т.Ковалець 

65. Про підготовку закладів дошкільної освіти до  роботи 

в оздоровчий період 

до 31.05.2019 Т.Христянович 

66. Про результати контролю за правильністю   

присудження золотої та срібної медалей, видачі 

свідоцтв з відзнакою, нагородження Похвальною 

грамотою «За особливі досягнення у вивченні 

окремих предметів» (при потребі) 

до 03.06.2019 А.Бірук 

67. Про нагородження випускників 11-го класу  золотими 

та срібними медалями (згідно розділу ІІІ Положення) 

червень 2019 А.Бірук 

68. Про підсумки методичної роботи в 2018-2019   

навчальному році   

20.06.2019 С.Шидловська 

 

 

 

 

Начальник  відділу освіти  

райдержадміністрації                                                                                                        М.Ошурко 
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Додаток  

до плану роботи 

відділу освіти  

райдержадміністрації 

Графік 

методичної роботи із керівними та  педагогічними працівниками 

закладів освіти району у 2018-2019 навчальному році  

 
№з

/п 

Тема заняття Термін 

виконання 

Місце 

проведення 

Відповідальний 

Директори загальноосвітніх навчальних закладів 

1. Школа резерву на керівні посади 

«Мій шанс» 

Жовтень  

 

Січень 

Рафалівський 

НВК  

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 

Т.Ковалець 

Н.Скібчик 

 

2.  Постійно діючий семінар 

 

Листопад 

 

Лютий 

Великоцепцевиць

ка ЗОШ 

Ромейківський 

НВК 

М.Ошурко 

С.Шидловська, 

 

 

3. Школа новопризначеного 

керівника  

 

Жовтень 

 

Січень 

Квітень  

Володимирецький 

колегіум 

Озерська ЗОШ  

Довговільський 

НВК 

 

С.Шидловська 

О.Кучик 

 

Заступники директорів 

1. Семінар-практикум для 

заступників директорів із 

навчально-виховної роботи 

Грудень  

 

Березень 

Городецький НВК 

Жовкинівська 

ЗОШ 

С.Шидловська 

 

 

2.  Семінар-практикум для 

заступників директорів із 

виховної роботи 

Жовтень 

Березень   

 

Озерська ЗОШ 

Хиноцький НВК 

Ж.Малюк 

 

3.  Інструктивно-методична нарада 

для заступників директорів із 

навчально-виховної роботи 

 

Серпень  

Жовтень 

Січень 

Березень 

Травень  

 

РМК 

 

 

 

 

С.Шидловська 

 

 

 

4. Інструктивно-методична нарада 

для заступників директорів із 

виховної роботи 

Серпень  

Січень  

Квітень 

РМК Ж.Малюк 

 

 

Завідувачі ДНЗ 

1.  Нарада-семінар завідувачів ДНЗ 

  

 

Серпень  

 

 

Володимирецький 

ДНЗ «Малятко» 

С.Шидловська 

 

2 Інформаційно-методична нарада Литопад 

Лютий  

Травень 

РМК 

 

С.Шидловська 

3. Семінар-практикум 

 

Листопад   

 

Квітень  

Володимирецький 

ДНЗ «Малятко» 

Великотелковицьк

ий ДНЗ 

С.Шидловська 
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Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів 

1 Інструктивно-методична нарада 

для педагогічних працівників 

дошкільних навчальних закладів 

Серпень  

 

Володимирецький 

ДНЗ «Малятко 

Т.Васьковець 

2 Нарада-семінар для керівників 

окружних (міжокружних) 

методичних обєднань 

Вересень  РМК  Т.Васьковець 

3 Окружні (міжокружні)  методичні 

обєднання  педагогічних 

працівників дошкільних 

навчальних закладів 

Листопад 

 

 

 

 

 

 

 

Лютий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 

 

ДНЗ «Ромашка» с. 
Любахи 

Заболотівський ДНЗ 

«Чебурашка» 

Рудківський НВК 

Городецький НВК 

ДНЗ «Яблунька» 

с.Зелене 

Новаківський НВК 

 

ДНЗ «Казка» 

ДНЗ «Калинонька» 

Мульчицький НВК 
ДНЗ «Дзвіночок» 

Хиноцький НВК 

ДНЗ «Сонечко» с. 

Каноничі 

 

Володимирецький 

НВК 

ДНЗ «Сонечко» смт 

Рафалівка 

ДНЗ «Дюйсовочка» 

Красносільський НВК 
ДНЗ «Вишенька» 

Велихівський НВК 

Т. Васьковець 

Л. Волочнюк 

В. Демидишина 

О. Колодій 

Л. Антонова 

Л. Клімук 

Л. Кривко 

4 Семінар для музичних  керівників 

ДНЗ 

Листопад ДНЗ «Ромашка» с. 

Любахи 

Т.Васьковець 

5 Семінар для інструкторів із 

фізкультури ДНЗ 

Березень Рафалівський 

НВК «ЗОШ І ст - 

ДНЗ» 

Т.Васьковець 

6 Школа молодого вихователя ДНЗ Жовтень   

Листопад  

Квітень 

ДНЗ «Казка»  

Городецький НВК 

Озерський ДНЗ 

«Пролісок» 

Т.Васьковець 

Н.Рижа 

Учителі початкових класів 

1. Районне МО керівників шкільних 

форм методичної роботи з 

учителями початкових класів 

Серпень 

Квітень 

РМК Л.Котович 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжокружні епізодичні семінари-

практикуми  

Б.Вільський + 

Собіщицький+Рафалівський 

+Городецький освітні округи: 

1. «Школа для вчителів 3 класу»  

 

2. «Школа для вчителів 4 класу»  

 

3. «Школа для вчителів 1 класу»  

 

 

 

 

 

Січень  

 

Лютий  

 

Листопад  

 

 

 

 

 

Великоцепцевиць

ка ЗОШ 

Більськовільський 

НВК 

Ромейківський 

Л.Котович 

 

 

 

О. Гаврилюк 

Г. Омельчук 

С. Музика 

Т. Підпала 
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4. «Школа для вчителів 2 класу    

 

Володимирецький + Біленський + 

Хиноцький +Каноницький освітні 

округи: 

1. «Школа для вчителів 3 класу»  

 

2. «Школа для вчителів 4 класу»  

 

3. «Школа для вчителів 1 класу»  

 

4. «Школа для вчителів 2 класу» 

 

Грудень  

 

 

 

 

Січень  

 

Лютий  

 

Листопад  

 

Грудень  

НВК 

Воронківський 

НВК 

 

 

Жовкинівська 

ЗОШ 

 

Володимирецька 

ЗОШ №1 

Хиноцький НВК 

 

Зеленівська ЗОШ 

 

 

 

 

 

 

 

3. Школа молодого вчителя 

в рамках «Школи для вчителів 

1,2,3,4 класів»  

Жовтень 

 

Листопад 

 

Квітень 

Володимирецький 

колегіум 

Володимирецький  

НВК  

Володимирецька 

ЗОШ №1 

Л. Котович 

Л. Мечкало 

4. Епізодичний семінар «Реалізація 

компетентнісного  підхіду до 

навчання інформатики у 

початковій школі відповідно до 

нового Державного стандарту 

початкової освіти»  

 Жовтень Володимрецький 

районний 

колегіум 

Л. Котович 

Н. Ситай 

5. Епізодичний семінар для 

вчителів, що читають мистецькі 

дисципліни (музичне та 

образотворче мистецтво, 

мистецтво), фізкультуру у 

початкових класах відповідно до 

нового Державного стандарту 

початкової освіти 

Жовтень 

 

 

Жовтень 

 

 

Жовтень 

Рафалівська ЗОШ 

I-III ступенів 

(музика) 

Городецький НВК 

(образотворче 

мистецтво) 

Озерська  ЗОШ  

I-III ступенів  

(фізкультура) 

Л. Котович 

 

 

 О. Федорук.  

І. Блищик  

К. Антонюк 

6. Семінар –практикум вихователів 

ГПД  

 

Листопад 

Березень 

РМК 

РМК 

Л.Котович 

Л.Ващеня 

7. Окружні тренінги щодо 

впровадження ігрових методів 

навчання в освітній простір Нової 

української школи: (для вчителів, 

що будуть працювати у 1-му класі 

у 2018-2019 н.р.) 

Володимирецький освітній округ 

Хиноцький освітній 

округ+Біленський освітній округ 

 

Городецький освітній округ 

 

Каноницький освітній округ 

 

Рафалівський освітній округ 

 

Вересень 

(III 

тиждень) 

 

 

 

 

 

Володимирецька 

ЗОШ  №1 

Великотелковицьк

а ЗОШ  

Сваринівський 

НВК 

Озерська ЗОШ  

 

Рафалівська ЗОШ 

I-III ступенів 

Старорафалівська 

Л. Котович 

 

 

 

 

А. Швець 

 

М. Басюк 

 

 

Г. СафонікН. 

Мороченець 

 

І. Прокопчук 

 

О. Савельєва 
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Собіщицький освітній округ 

 

Більськовільський освітній округ 

ЗОШ  

Озерецький НВК 

 

І. Акуленко 

 

Учителі української мови та літератури 

1. Районне МО для учителів 

української мови та літератури 

Серпень 

Травень  

РМК В.Галочкін 

2. Творча група «Використання 

інноваційних освітніх технологій у 

процесі навчання української мови 

та літератури на засадах 

особистісно-зорієнтованого і 

компетентнісного підходів» 

Листопад 

Лютий 

 

Квітень 

Каноницька ЗОШ 

Городецький НВК 

 

Рафалівська ЗОШ 

ІІ-ІІІст. 

В.Галочкін, 

І.Сарницька 

3. Міжокружні семінари-практикуми: 

- Володимирецький, 

Каноницький освітні округи 

(ОО); 

 

 

 

- Рафалівський та 

Городецький ОО; 

 

 

 

- Біленський та Хиноцький  

ОО; 

 

 

 

- Більськовільський та 

Собіщицький ОО 

 

Листопад 

Лютий 

 

Квітень  

 

Листопад 

Лютий 

Квітень 

 

Листопад

Лютий 

Квітень 

 

Листопад 

Лютий 

 

Квітень 

 

Кідрівський НВК 

Жовкинівська 

ЗОШ 

Половлівський 

НВК 

Антонівська ЗОШ 

Великоцепц.ЗОШ 

Рафалівська ЗОШ 

І-ІІІст. 

Біленський НВК 

Хиноцький НВК 

Воронківський 

НВК 

Собіщицька ЗОШ 

Старрафалівська 

ЗОШ 

Рудківський НВК 

В.Галочкін, 

Р.Дядечко  

В.Ткач  

О.Цинайло 

Л.Оленчук,  

Л.Коцар Л.Шеляг  

Н.Ковлева 

М.Клімук 

 

4. Школа молодого вчителя Жовтень  

Листопад  

Квітень 

Колегіум  

Володим.НВК 

ЗОШ №1 

В.Галочкін, 

Л.Міськевич 

Учителі іноземних мов 

1. Районне МО учителів іноземних 

мов 

Серпень 

Квітень  

РМК Л.Котович, 

Н.Губеня 

 

2. Школа молодого вчителя Жовтень   

 

Листопад  

 Квітень  

Володимирецький 

районний колегіум 

Берестівський НВК 

Володимирецька 

ЗОШ  №1 

Л.Котович 

О. Кисіль 

  

3. Проблемний семінар-практикум 

для вчителів, що   викладають 

іноземну мову в  

1 класі відповідно до нового 

Державного стандарту початкової 

освіти та Концепції “Нова 

українська школа” 

 

 

Жовтень 

(нім. 

мова) 

 

Жовтень  

(англ.мов

а) 

 

Степангородський 

НВК 

 

РМК 

(Біленський, 

Хиноцький, 

Каноницький, 

Володимирецький 

освітні округи) 

Сваринівський НВК 

Л. Котович 

Л. Руднік 

Н. Рижа 
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 (Городецький, 

Рафалівський, 

Собіщицький 

освітні округи) 

4 Епізодичний семінар-практикум 

для вчителів, що викладають  

іноземну як другу 

 

Листопад  

 

 

Листопад   

Довговільський 

НВК 

 (німецька мова) 

Лозківська 

ЗОШ  

(англійська мова) 

Л. Котович 

І. Сніжко 

Н. Шевчук 

5. Проблемний семінар-практикум 

для учителів англійської  та 

німецької мов середньої та старшої 

ланки  

 

Лютий   

(англ. 

мова) 

Лютий, 

(нім. 

мова) 

Володимирецька 

ЗОШ №1 

 

Собіщицька  ЗОШ I-

III ступенів 

Л. Котович 

Н. Ямпольська 

Г. Тарасюк 

5. Тренінг для вчителів іноземної 

мови 

(із елементами мовленнєвого 

практикуму за матеріалами 

Британської Ради та Гете-

Інституту в Україні 

Січень  

 

 

 РМК 

 

 

Л. Котович 

Л. Руднік 

Н. Губеня 

Учителі зарубіжної літератури 

1. Районне МО учителів зарубіжної 

літератури 

Серпень  

Травень  

РМК В.Галочкін 

2. Семінар-практикум для учителів 

зарубіжної літератури 

Січень 

Березень 

Кідрівський НВК 

Полицька ЗОШ 

В.Галочкін 

Г.Давидова 

3. Школа молодого вчителя Жовтень 

Листопад 

Квітень  

Колегіум 

Великоцепц.ЗОШ 

ЗОШ №1 

В.Галочкін 

Г.Городна 

Учителі математики, фізики 

1. Районне МО учителів математики, 

фізики 

Серпень 

Січень 

Травень  

РМК В.Друзь 

2. Школа молодого вчителя Жовтень  

 

Листопад 

 

Квітень  

Володимирецький 

районний колегіум 

Володимирецький  

НВК  

Володимирецька  

ЗОШ І-ІІІ ст., №1 

В.Друзь 

3. Семінар-практикум для учителів 

фізики 

Жовтень  

 

Лютий  

Ромейківський  

НВК 

Рафалівська ЗОШ 

ІІ-ІІІст. 

В.Друзь 

І. Костючик 

 

4. Семінар-практикум для учителів 

математики 

Грудень  

Березень  

Воронківський НВК 

Полицька ЗОШ  

В. Друзь 

Т. Бурма 

5. Фестиваль педагогічної 

майстерності учителів 

математичних дисциплін 

 

Лютий  

Володимирецький 

районний колегіум 

В. Друзь 

 

Учителі інформатики 

1. Районне МО учителів Серпень  

Травень 

РМК С.Каюн 
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2. Семінар-практикум для учителів 

інформатики 

Листопад  

Березень  

Кідрівський  НВК  

Озерецький  НВК 

С.Каюн 

С. Босик 

3. Школа молодого вчителя Жовтень  

Листопад  

Квітень 

Колегіум  

Володим.НВК 

ЗОШ №1 

С.Каюн 

4. Фестиваль педагогічної 

майстерності (для вчителів які 

атестуються на вищу категорію, 

педагогічне звання). 

 

Лютий  Володимирецький 

районий колегіум 

С.Каюн 

Учителі біології, природознавства, екології, , хімії, географії, економіки,  основ здоров’я 

1. Районне МО учителів 

природничих дисциплін 

Серпень  

Травень   

Володимирецька 

ЗОШ №1 

Г.Сарницька 

2. Семінар-практикум для учителів 

географії та економіки  

Жовтень  

Лютий  

Собіщицька ЗОШ  

Любахівська ЗОШ  

Г.Сарницька 

3. Семінар-практикум для учителів 

хімії  

Листопад  

Січень  

Старорафалівська  

Сваринівський НВК 

Г.Сарницька  

4. Семінар-практикум для учителів 

біології, природознавства, екології  

Жовтень  

Березень 

Лозківська ЗОШ  

Антонівська ЗОШ 

Г.Сарницька 

5. Семінар-практикум для учителів 

основ здоров’я  

Грудень  

Квітень 

Зеленівська ЗОШ  

Хиноцький НВК 

Г.Сарницька  

6. Творча група учителів хімії з теми 

«Особливості вивчення хімії у 

загальноосвітніх закладах в умовах 

профільного навчання» 

Жовтень 

Листопад  

 

Січень 

РМК 

Старорафалівька 

ЗОШ 

Сваринівський НВК 

Г.Сарницька, 

Л.Муравинець 

8. Школа молодого вчителя Жовтень 

Листопад  

 

Квітень 

Колегіум 

Довговільський 

НВК 

Володимирецька 

ЗОШ №1 

Г.Сарницька 

Учителі суспільних дисциплін 

1. Районне МО учителів суспільних  

дисциплін 

Серпень 

Травень  

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст №1 

Ж.Малюк  

І.Губеня 

2. Семінар-практикум для учителів 

суспільних дисциплін 

Листопад 

Лютий  

Каноницька ЗОШ 

Великоцепцевицька 

ЗОШ   

Ж.Малюк 

3. Семінар-практикум для учителів 

християнської етики 

Жовтень 

 

Березень  

Великожолудський 

НВК  

Сопачівський НВК 

Ж.Малюк  

В.Міщеня 

4. Фестиваль педагогічної 

майстерності учителів  суспільних 

дисциплін 

Лютий  РМК Ж.Малюк 

5. Інструктивно-методична нарада 

для керівників шкільних музеїв 

Березень  Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст №1 

Ж.Малюк 

Учителі мистецьких дисциплін 

1. Районне МО учителів мистецьких 

дисциплін 

Серпень 

 

Січень  

 

Травень  

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст.. №1 

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст..№1 

Володимирецький 

НВК 

Т.Ковалець 

2. Міжокружний семінар-практикум Грудень Довговільський Т.Ковалець  
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для учителів мистецьких 

дисциплін (Володимирецький, 

Антонівський, Біленський, 

Каноницький, Хиноцький освітні 

округи) 

 

Березень  

НВК 

Жовкинівська ЗОШ 

І-ІІ ст.. 

С.Рижа 

3.  Міжокружний семінар-практикум 

для учителів мистецьких 

дисциплін (Більськовільський, 

Рафалівський, Собіщицький 

освітні округи) 

Листопад 

Березень 

Собіщицька ЗОШ  

Рафалівська ЗОШ І-

ІІІ ст.. 

Т.Ковалець 

С.Бартосевич 

4. Школа молодого вчителя Жовтень  

 

Листопад 

Квітень 

Володимирецький 

районний колегіум 

Половлівський НВК 

Володимирецький 

НВК 

Т.Ковалець  

6. Фестиваль педагогічної 

майстерності 

Січень   Т.Ковалець 

Учителі трудового навчання і технологій, креслення 

1. Районне МО учителів трудового 

навчання, креслення, майстрів 

МНВК 

Серпень  

Травень  

РМК С.Каюн 

2. Школа молодого вчителя Жовтень 

Листопад 

Квітень 

Колегіум  С.Каюн 

О.Картава 

М.Чекан 

3. Семінар-практикум для вчителів 

технічної праці (хлопці) 

Березень  

 

Велихівський  НВК 

«ЗОШ  І-ІІ ступенів-

ДНЗ» 

В. Городній 

 

3. Семінар-практикум обслуговуючої 

праці (дівчата)  

Березень  

 

Великожолудський  

НВК «ЗОШ  І-ІІІ 

ступенів -ДНЗ» 

С.Каюн 

О.Картава 

 

4. Фестиваль педагогічної 

майстерності (для вчителів які 

атестуються на вищу катег., 

звання). 

 

Лютий  Володимирецький 

районий колегіум 

С.Каюн 

Учителі фізичної культури 

1. Районне МО учителів фізичної 

культури 

Серпень 

Травень  

РМК В.Друзь 

М.Кібиш 

2. Семінар-практикум для учителів 

фізичної культури 

Грудень  

Квітень 

Володимирецький  

НВК  

Мульчицький НВК  

 

В.Друзь 

М.Кібиш 

 

3. Школа молодого вчителя Жовтень 

 

Листопад 

 

Квітень 

 

Володимирецький 

районний колегіум 

Володимирецький  

НВК  

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст., №1 

В.Друзь 

 

Практичні психологи, соціальні педагоги 

1. Районне МО практичних 

психологів, соціальних педагогів 

Серпень 

 

Січень 

 

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІст. №1 

Володимирецький 

НВК 

Н.Сніжко 

Г.Ярмошик 
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Травень  РМК 

2. Семінар-практикум для 

практичних психологів ЗЗСО 

Листопад  

Лютий 

Полицька ЗОШ  

Заболоттівська 

ЗОШ  

Н.Сніжко 

3. Семінар – практикум для 

практичних психологів ЗДО 

Листопад  

 

Лютий 

 

Квітень  

Володимирецький 

ЗДО»Малятко» 

Рафалівський ЗДО 

«Сонечко» 

Полицький ЗДО 

«Калинонька» 

Н.Сніжко 

І.Герман 

4. Школа молодого практичного 

психолога, соціального педагога 

Вересень 

Жовтень 

Квітень 

Колегіум  

Любахівська ЗОШ 

Довговільський 

НВК 

Н.Сніжко 

Т.Малайчук 

5. Семінар – практикум для 

соціальних педагогів 

Жовтень  

Грудень  

Березень  

Гопродецький НВК 

Антонівська ЗОШ 

Рафалівська ЗОШ І-

ІІІст. 

Н.Сніжко 

Н.Суслова 

 Організатори виховного процесу 

1. Районне МО педагогів-

організаторів 

Серпень 

Травень  

Володимрецька 

ЗОШ І-ІІІ ст №1 

Ж.Малюк 

2. Семінар-практикум  для педагогів-

організаторів 

Листопад  

Лютий  

Біленський НВК  

Балаховицький НВК  

Ж.Малюк 

3.  Фестиваль методичних ідей 

педагогів-організаторів 

Березень  РМК Ж.Малюк 

4. Семінар-практикум для керівників 

гуртків ПНЗ та ЗНЗ 

 Листопад 

 

Березень  

Рафалівський 

ЦДЮТ 

Володимирецький 

БШЮ 

Ж.Малюк 

Р.Манзик 

Стельмах Г.А. 

Керівники шкільних музеїв 

1. Інструктивно-методична нарада 

керівників шкільних музеїв 

Серпень  Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІ ст №1 

Ж.Малюк 

2. Семінар-презентація для 

керівників шкільних музеїв 

Лютий  Володимирецький 

районний колегіум 

Ж.Малюк 

Учителі-логопеди,  

учителі, які працюють з дітьми з особливими потребами 

1. Районне методичне обєднання  

учителів-логопедів 

Серпень 

 

Січень 

 

Травень  

Володимирецький 

НВК 

Володимирецький 

ЗДО»Малятко» 

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІст.№1 

Н.Сніжко 

Русіна Н.А. 

2. Районне МО учителів, які 

працюють з дітьми з особливими 

потребами за індивідуальним 

планом 

Серпень 

 

Січень 

 

Травень  

Володимирецький 

НВК 

Володимирецький 

НВК 

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІст. №1 

Н.Сніжко 

Л.Дацька 

3. Міжокружний семінар-практикум 

для вчителів, що працюють з 

дітьми з особливими потребами за 

індивідуальним планом 

Листопад 

 

Березень  

Володимирецька 

ЗОШ І-ІІІст. №ё1 

Великоцепцевицька 

ЗОШ 

Н.Сніжко 

Л.Ващенко 
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(Володимирецький, Городецький, 

Біленський, Каноницький, 

Хиноцький осв.округи) 

4. Міжокружний семінар-практикум 

для вчителів, що працюють з 

дітьми з особливими потребами за 

індивідуальним планом 

(Більськовільський, Рафалівський, 

Собіщицький осв.округи) 

Жовтень 

 

Квітень  

Лозківська ЗОШ І-

ІІст. 

Більськовільський 

НВК 

Н.Сніжко 

Ю.Кристюк  

5. Епізодичний семінар для 

асистентів учителів та соціальних 

педагогів ЗЗСО, вчителів-

логопедів ЗЗСО. 

Жовтень 

 

 

Городецький НВК Н.Сніжко 

В.Салівоник 

6. Епізодичний семінар для 

асистентів вихователів та 

практичних психологів ЗДО, 

вчителів-логопедів ЗДО. 

Листопад  Володимирецький 

ЗДО «Малятко» 

Н.Сніжко 

С.Жданюк 

7 Семінар-практикум для асистентів 

вчителів інклюзивних класів у 

ЗЗСО та асистентів вихователів у 

ЗДО 

Грудень 

Квітень  

Озерська ЗОШ 

Половлівський НВК 

Н.Сніжко 

Учителі, які працюють з обдарованими дітьми 

1 Нарада – семінар для учителів, які 

працюють з обдарованими дітьми 

 

Листопд  РМК Т.Васьковець 

Учителі предмету «Захист Вітчизни», МСП 

1 Районне методичне об’єднання 

учителів захисту Вітчизни, МСП 

Серпень 

Травень  

Володимирецька 

ЗОШ  І-ІІІ ст. №1 

А.Бірук 

М.Зінь 

2 Семінар-практикум для учителів 

захисту Вітчизни, МСП 

Листопад  

Березень  

Антонівська ЗОШ 

Великожолудський 

НВК 

А.Бірук 

 

 

 

Завідувач Володимирецького  

районного методичного кабінету                                                                          С.Шидловська 
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