ПРО ПІДСУМКИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОСВІТИ БЕРЕЗНІВСЬКОГО РАЙОНУ
У 2017-2018 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ
НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Доповідь начальника управління освіти, молоді
та спорту Березнівської райдержадміністрації
Наталії Кузьмівни Бойчук
Шановні колеги!
Сьогодні назрів процес глибинного реформування системи освіти
України від режиму її закритого пострадянського функціонування до розвитку
глобального конкурентного простору.
Дарувати знання і набувати їх – це нелегкий труд, який вимагає віддачі
душевних сил, значного напруження, проникнення у велику скарбницю,
надбану людством.
Сьогодні триває реформування освітньої галузі нашої держави, мета
якого - стати розвиненою європейською державою, нарощувати свій науковоосвітній потенціал.
Стратегічний пріоритет освітньої політики – формування нації, яка
постійно навчається, засвоюючи одночасно демократичні цінності, розвиваючи
громадянське суспільство.
2017 - 2018 навчальний рік – рік суттєвого посилення інституційної
основи розвитку національної освіти – ухвалено Закон України «Про освіту»,
який стає рамковим для прийняття інших нормативних актів. Цим законом
держава бере на себе відповідальність за створення умов для розвитку суб’єктів
освітньої діяльності, забезпечення рівних умов доступу до якісної освіти та
права кожного громадянина на її здобуття.
Крім того, сьогодні ключовою складовою освітнього реформування є
запуск у вересні 2018 року Нової української школи, яка має на меті
запровадити новий зміст освіти, що заснований на формуванні
компетентностей.
Першочергове завдання учителя у Новій Школі – дати учню розуміння,
де та як можна застосувати отримані знання на практиці, а також використати
їх для вирішення особистих проблем, досягнення високих цілей.
На шляху реалізації концепції створення нової української школи в
районі протягом 2017-2018 навчального року управлінням освіти, молоді та
спорту Березнівської районної державної адміністрації, закладами та установами
освіти району за активної підтримки районної державної адміністрації, районної
ради, депутатів усіх рівнів забезпечено не тільки стабільну роботу галузі
«Освіта», а й зроблені реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх
ланок.
Напередодні нового навчального року нам усім разом важливо
об’єктивно оцінити стан системи освіти району, проаналізувати зроблене за
минулий навчальний рік, окреслити пріоритетні завдання, які вимагатимуть від

нас спільних зусиль для забезпечення стабільного і успішного здійснення
освітнього процесу.
Забезпечення доступності здобуття дошкільної освіти дітьми
дошкільного віку є одним із пріоритетів державної політики на 2017-2019 роки.
Для забезпечення рівного доступу до якісної освіти у районі забезпечено
функціонування 38 закладів дошкільної освіти, 15 з яких – заклади з режимом
короткотривалого перебування. Всього у закладах дошкільної освіти району
функціонує 110 дошкільних груп.
Спостерігається певна позитивна динаміка охоплення дітей дошкільними
освітою зокрема, 2014 – 2378 дітей, 2015 – 2529 дітей, 2016 – 2510 дітей, 2017 –
2512.
З метою забезпечення прав дітей із особливими освітніми потребами
щодо здобуття ними рівного доступу до якісної освіти, адаптації та інтеграції їх
у суспільство, забезпечено функціонування чотирьох інклюзивних груп для
дітей з особливими освітніми потребами: у дошкільних навчальних закладах
ясла-садки №1 «Ромашка» та №2 «Теремок» комбінованих типів м.Березне,
Бистрицькому навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад», Прислуцькому навчальновиховному комплексі «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» із
загальною кількістю вихованців з особливими освітніми потребами 5.
У районі функціонує 2 заклади комбінованого типу, де, крім груп
загального розвитку, є групи для дітей з вадами зору (ДНЗ «Ромашка»
м.Березне»), групи для дітей з вадами мови (ДНЗ «Теремок» м. Березне).
З метою забезпечення всіх дітей п’ятирічного віку підготовкою до
навчання у школі в кожному населеному пункті, де відсутні дошкільні
навчальні заклади денного перебування, функціонують дошкільні навчальні
заклади з режимом короткотривалого перебування дітей, які розміщені в
орендованих приміщеннях. Таким чином усі діти п’ятирічного віку сільської
місцевості мають можливість отримати дошкільну освіту перед вступом до
школи. Всього у 15 закладах дошкільної освіти короткотривалого перебування
виховується 315 дітей (18 груп).
У всіх закладах дошкільної освіти дошкільною освітою охоплено 1045
дітей 5-річного віку, з якими проводиться підготовка до навчання у школі.
Відсоток охоплення дошкільною освітою дітей п'ятирічного віку
становить 100 %.
З метою запровадження альтернативних форм дошкільної освіти, для
дітей, які не відвідують заклад дошкільної освіти, та їх батьків, у всіх закладах
дошкільної освіти організовано роботу консультаційних центрів.
У 2018 році порівняно з 2017 роком фінансування дошкільної освіти
збільшено з 32 887 539,00 грн. до 39 489 900,00 грн.
Проводиться робота щодо зміцнення навчально-матеріальної бази
закладів дошкільної освіти.
Зокрема, у закладі дошкільної освіти «Теремок» м. Березне проводиться
систематична робота із оновлення навчально-матеріальної бази груп,

виготовлена
проектно-кошторисна
документація
на
реконструкцію
опалювальної системи.
У закладі дошкільної освіти «Ромашка» м. Березне дообладнали ігрові
майданчики, доукомплектували корекційну кімнату, придбали мийки, бойлери,
унітази.
Заклад дошкільної освіти «Барвінок» с. Зірне поповнився електроплитою.
У закладі дошкільної освіти «Ромашка» с.Моквин придбано комп’ютер,
бойлер, замінено 8 унітазів, 2 рукомийники, дообладнано медичний блок,
поновлено посуд.
У закладі дошкільної освіти «Берізка» с. Кам’янка закуплено
електром’ясорубку, пилосмок, кухонний та столовий посуд.
У закладі дошкільної освіти «Росинка» с. Яцьковичі облаштовано
приміщення для групи з короткотривалим перебуванням дітей, поповнено
ігровий майданчик.
Для дошкільних груп Князівського, Вітковицького навчально-виховних
комплексів створено та обладнано ігрові майданчики.
У закладі дошкільної освіти «Сонечко» с. Яринівка проводиться заміна
покрівлі, на що виділено кошти з обласного бюджету в сумі 648,0 тис. грн.,
виготовлено проектно-кошторисну документацію на утеплення фасаду
приміщення.
У закладі дошкільної освіти «Сонечко» с. Малинськ реконструйовано
систему опалення, утеплено підлогу в групах, поновлено м’який інвентар,
ігрові майданчики, придбано твердопаливний котел.
У Полянському закладі дошкільної освіти провели сучасний ремонт
вбиральні в групі, придбали сюжетно–рольові ігри, котел.
У Городищенському закладі дошкільної освіти проведено якісний
сучасний ремонт у групах, замінено огорожу, з 20 серпня розпочнуться роботи
із заміни покрівлі.
Питання забезпечення доступності дошкільної освіти, збільшення
відсотка охоплення дитячого контингенту дошкільною освітою перебуває на
постійному контролі районної державної адміністрації та органів місцевого
самоврядування.
Так, у поточному році продовжені роботи з будівництва закладу
дошкільної освіти у м. Березне, вул. Б. Хмельницького на 150 місць загальною
кошторисною вартістю 31647,999 тис. грн.
Розпочато будівництво закладу дошкільної освіти у с. Орлівка на 60
місць загальною кошторисною вартістю 14 801,1 тис. грн.
Виготовлено проектно-кошторисну документацію на будівництво
закладу дошкільної освіти у с. Тишиця на 75 місць.
Крім того, з 2019 року заплановано перепрофілювання закладу
дошкільної освіти з короткотривалим перебуванням дітей у с. Яблуне, який
розташований у приміщенні філії Яблунівська ЗОШ І-ІІ ступенів опорного
закладу Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів, у заклад з денним перебуванням (1
різновікова група на 20 вихованців).

Управлінням освіти, молоді та спорту щороку проводиться районний
огляд-конкурс «Дошкільний навчальний заклад року», в ході яких аналізується
робота закладів щодо зміцнення матеріальної бази, результатів освітньовиховного процесу. Крім того, заклад дошкільної освіти «Сонечко» с.
Малинськ у 2017 році посів ІІ місце в обласному конкурсі в номінації «Кращий
дошкільний навчальний заклад» серед дошкільних навчальних закладів
сільської місцевості.
2017 рік став роком реформ загальної середньої освіти. Зокрема, було
дано старт створенню опорних закладів в районі.
З метою раціонального і ефективного використання наявних ресурсів у
районі створено мережу 4-х опорних закладів освіти з наявністю філій у їх
складі:
опорні заклади: Кам’янська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з
Великопільською,
Курганською,
Яблунівською,
Яринівською
загальноосвітніми школами І-ІІ ступенів у якості його філій, Соснівський
навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І ступеня» з
Совпівською та Губківською загальноосвітніми школами І-ІІ ступенів у якості
його філій, Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з Лінчинською,
Михалинською, Яцьковицькою загальноосвітніми школами І-ІІ ступенів у
якості
його
філій,
Прислуцький
навчально-виховний
комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» з
Хотинською, Колодязнівською загальноосвітніми школами І-ІІ ступенів у
якості його філій.
Отже, станом на сьогодні освітню діяльність з надання загальної
середньої освіти у районі проваджують:
29 закладів загальної середньої освіти, з них 4 опорні заклади з 11-ма
закладами у якості їх філій, 1 гімназія, 1 ліцей спортивного профілю, 13
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, 7 навчально-виховних комплексів, 3
загальноосвітні школи І-ІІ ступенів.
Упродовж останніх років в районі спостерігається тенденція до
зростання учнівського контингенту. У 2015-2016 навчальному році – 10495
учнів, у 2016-2017 – 10808, 2017-2018 – 11024, цього року очікуємо чергове
збільшення учнівського контингенту (орієнтовно 11400 учнів, що на 376 більше
у порівнянні з минулим роком).
Турбує проблема розташування початкових класів у закладах міста
Березне, де існує брак приміщень. У зв’язку із позитивною демографічною
динамікою відбулося зростання мережі початкових класів, в результаті чого
окремі класи Березнівського НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ» навчаються у
підзміну, орендуючи навчальні площі Березнівської гімназії, у підзміну
відбуватиметься навчання у Березнівській ЗОШ №2.
На сьогодні ресурс ефективного використання наявних приміщень та
коригування розкладу вичерпано. Для вирішення питання необхідно шукати
інші шляхи, зокрема будівництво нових закладів або добудова існуючих
приміщень.

Відповідно до Положення про екстернат, організовано екстернатну
форму навчання, якою було охоплено 32 учні.
Станом на сьогодні всі заклади дошкільної та позашкільної освіти
підключені до глобальної мережі Інтернет, працює електронна пошта.
На виконання ст. 30 Закону України «Про освіту» закладами освіти
району формуються відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про
діяльність у відповідному розділі «Фінансова звітність», зокрема кошторисів та
фінансових звітів про надходження та використання всіх отриманих коштів.
Вжито заходів щодо забезпечення систематичним перевезенням до місць
навчання та додому 491 учня шкільними автобусами (76 учнів шкіл –
рейсовими автобусами.
Крім того, закуплено два шкільні автобуси для потреб опорних закладів
Кам’янська ЗОШ І-ІІІ ступенів та Соснівський НВК «Гімназія – ЗОШ І
ступеня» на загальну суму 3 430 000,00 грн. (2 400 000,00 грн. – кошти
обласного бюджету, 1 030 000,00 грн. – кошти місцевого бюджету), якими буде
забезпечено підвіз учнів даних закладів до місць навчання і додому з початку
навчального року.
Нова українська школа – це ключова освітня реформа Міністерства
освіти і науки України.
З 01 вересня 2018-2019 навчального року по-новому вчитимуться всі
першокласники України та 1309 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. 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;
- організовано роботу локального центру з перепідготовки педагогів, які
будуть викладати у перших класах у новому навчальному році за новим
Державним Стандартом початкової освіти, на що виділено 118 810,00 грн. Так
протягом 2017-2018 навчального року забезпечено підготовку 72 вчителів, які
викладатимуть у 1-х класах 2018-2019 навчального року;
- триденне очне навчання 49 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 (52 чол.) та фізичної
культури (54 чол.) у початковій школі під керівництвом педагогів, які пройшли
відповідне навчання: Шнайдера Василя Сергійовича, учителя музичного

мистецтва Березнівського навчально-виховного закладу «ЗОШ І-ІІ ступенів –
ліцей з професійним навчанням», Пилипчук Наталії Володимирівни, учителя
образотворчого мистецтва та Зінчука Василя Михайловича, вчителя фізичної
культури Бистрицького навчально-виховного закладу «ЗОШ І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад» та іноземної мови (44 чол.) Грибінець Наталії
Іванівни, учителя іноземної мови Зірненської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів;
- проведені ряд районних методичних заходів з метою розширення сфери
вивчення формування принципів Нового Державного стандарту початкової
загальної освіти для усіх освітян початкових класів та батьків майбутніх
першокласників;
- відповідно до наказу управління освіти, молоді та спорту «Про
організацію проведення батьківського всеобучу з теми «Підготовка дитини до
школи. Перший клас без проблем» з 26.03 по 30.03.2018 року в закладах
дошкільної та загальної середньої освіти району робочою групою учителів (у
складі 8 педагогів початкового навчання), учасників регіонального
експерименту, методистом початкового навчання районного методичного
кабінету Рубінс М.В., з метою розроблення інструментарію для
створення навчально-методичного забезпечення предметів початкової школи в
умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти
проведено всеобуч для батьків, діти яких підуть у перший клас у 2018-2019
навчальному році.
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».
Одним із компонентів "Нової української школи" є сучасне освітнє
середовище. У районний бюджет надійшла субвенція з обласного бюджету в
сумі 3 313 960 грн. (2 994 445 грн. – кошти обласного бюджету, 319 515,00 грн.
– кошти місцевого бюджету), які спрямовані на закупівлю дидактичних
матеріалів, сучасних меблів, комп’ютерного обладнання, відповідного
мультимедійного контенту для початкових класів, а також курсової
перепідготовки вчителів, які викладатимуть в 1 класах Нової української
школи.
Закладами загальної осередньої освіти вжито належних заходів щодо
облаштування освітнього простору згідно Концепції «Нова українська школа»,
що сприятиме вільному розвитку творчої особистості першокласників.
Триває процес облаштування мобільних робочих місць учнів Нової
української школи сучасними меблями, на що виділено кошти з державного
бюджету у сумі 1 390 071 грн.
Організація освітнього простору навчального кабінету потребує
широкого використання нових ІТ-технологій, мультимедійних засобів
навчання. На дані цілі у 2018 році виділено кошти з державного бюджету у сумі

564 926,00 грн. На даний час закладами загальної середньої освіти проводиться
робота щодо закупівлі інформаційно-комп’ютерних засобів навчання.
За сприяння Міністерства освіти і науки України та проекту «The LEGO
Foundation» учні району, що навчатимуться з 1 вересня 2018 року, безкоштовно
отримали набори LEGO, які допоможуть впроваджувати ігрові та діяльнісні
методи навчання в освітній процес. Крім того, триває процес забезпечення
дидактичними матеріалами, на що виділено кошти з державного бюджету у
сумі 1 240 153,00 грн.
Нова українська школа – це школа, доступна для всіх. Саме тому
двері наших закладів розкриваються перед дітьми з особливими освітніми
потребами. Чимало цих дітей почнуть навчання у звичайних класах, разом з
усіма вчитимуться читати, писати, дружити й працювати в команді.
Тому, управлінням освіти, молоді та спорту райдержадміністрації,
закладами освіти району зроблено чимало для забезпечення функціонування
інклюзивної освіти в районі.
Рішеннями Березнівської районної ради від 22.12.2017 №397, від
27.04.2018 №464 утворені Березнівський та Соснівський інклюзивно-ресурсні
центри.
З 08.06.2018 Березнівський інклюзивно-ресурсний центр офіційно
розпочав свою діяльність, на даний час тривають ремонті роботи з
облаштування приміщення. Проведено конкурс на посади педагогічних
працівників Березнівського ІРЦ.
Виділено кошти з державного бюджету у сумі 361 412,00 грн. на
капітальне придбання оснащення для вищезазначених установ.
Забезпечено роботу 7 логопедичних пунктів району.
За три роки кількість учнів, охоплених інклюзивним навчанням,
збільшилася з 9 класів у 2015-2016 н.р., 14 – у 2016-2017, 25 – у 2017-2018 н.р.
Для супроводу зазначеної категорії дітей введено 25 посад асистентів
вчителів.
Інклюзивне навчання та виховання дітей з особливими освітніми
потребами організовано у 2 закладах дошкільної освіти та 2 садкових
підрозділах НВК «ЗОШ – ДНЗ», де функціонувало 4 групи та виховувалося 5
дітей. Для супроводу дітей введено 4 посади асистентів вихователів.
З 2017 року передбачено субвенцію з державного бюджету місцевим
бюджетам для надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами, які навчаються в інклюзивних та спеціальних класах закладів
загальної середньої освіти: надання додаткових корекційно-розвиткових
послуг, придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку.
У 2017 році Березнівському району виділено субвенцію у сумі
285,541 тис. грн., у 2018 році – 657,022 тис. грн. (близько 23 тис. грн. на учня).
Стратегічні зміни розвитку освіти України, реалізація Концепції «Нова
українська школа» обумовлюють загальну зорієнтованість психологічного
супроводу освітнього процесу.

У 2017-2018 навчальному році психологічна служба спрямовувала свою
діяльність на вирішення основних завдань Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на період до 2021 року.
На Березнівщині й надалі спостерігається позитивна динаміка щодо
введення посад працівників психологічної служби.
На сьогодні психологічна служба району налічує 45 фахівців, що на 13
осіб більше у порівнянні зі звітним періодом минулого року. Станом на 01
червня 2018 року в закладах освіти області всіх типів уведено 38 посад
практичних психологів та 7 посад соціальних педагогів.
Водночас, поруч із позитивними досягненнями, варто відзначити і
проблеми, які потребують першочергового вирішення.
Потребує вдосконалення та оновлення матеріально-технічна база
психологічної служби, наприклад: комп’ютери, комплектуючі, 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.
З метою виявлення, розкриття та реалізації індивідуальних здібностей,
талантів і нахилів учнівської молоді значну увагу управлінням освіти, молоді та
спорту райдержадміністрації, закладами освіти району приділено питанню
впровадження профільного навчання.
На сьогодні в районі 549 учнів у 24 класах закладів загальної середньої
освіти здійснюють поглиблене вивчення окремих предметів: 95 учнів –
математика, 106 учнів – українська мова та література, 348 учнів – англійська
мова.
За останніми статистичними даними профільним навчанням охоплено
985 учнів, які навчаються у 54 класах 20 закладах загальної середньої освіти
району. Найчисленнішим напрямом профільного навчання другий рік поспіль
залишається філологічний, який налічує 497 учнів; природничо-математичним
напрямом охоплено 260 учнів, освіту за суспільно-гуманітарним та
технологічним напрямами здобували 83 та 76 учнів відповідно, за спортивним
- 69 учнів.
Завдяки впровадженню зовнішнього незалежного оцінювання в
Україні було створено механізми реалізації конституційного права громадян на
рівний доступ до вищої освіти на конкурсних засадах. Результати роботи
системи зовнішнього оцінювання, набутий досвід можуть використовуватися
для здійснення моніторингу якості освіти на загальнодержавному,
регіональному та локальному рівнях.
Цьогоріч державна підсумкова атестація для випускників 11 класів у
формі ЗНО проводилась із трьох предметів: української мови, історії України
або математики, а також одного (третього) навчального предмета за вибором
випускника.
У 2018 році результати зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури (українська мова) зараховувались як результати
державної підсумкової атестації за освітній рівень повної загальної середньої

освіти і для учнів (слухачів, студентів) професійно-технічних, вищих
навчальних закладів, які в 2018 році здобудуть повну загальну середню освіту.
Велось постійне інформування громадськості про перебіг підготовчої
роботи щодо ЗНО-2018 через засоби масової інформації, сайти, портали тощо.
Для всіх бажаючих ознайомитись із процедурою проведення
зовнішнього незалежного оцінювання в березні 2018 року було проведено
пробне тестування з одинадцяти навчальних предметів. У поточному році для
участі в пробному тестуванні зареєструвалися 286 школярів, що становить 51%
від загальної кількості випускників. Цей показник значно вищий у порівнянні з
попередніми роками і вказує на те, що в школах системно проводиться
інформаційно-роз’яснювальна робота серед випускників та їх батьків (у 2017 288 (42%), у 2016 - 256 (36 %), у 2015 році - 204 (30,1%), у 2014 році - 179
(24%).
Пункти пробного тестування організовані на базі Березнівської гімназії
та вперше - Березнівського лісотехнічного коледжу.
Для проведення основної сесії ЗНО – ДПА у районі працювали три
пункти тестування (Березнівська гімназія, Березнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
Березнівське вище професійно-технічне училище), в яких відбулися тестування
з 5-ти предметів (української мови і літератури, математики, історії України,
біології та географії).
Управлінням
освіти,
молоді
та
спорту
Березнівської
райдержадміністрації було організовано централізоване підвезення та
забезпечено педагогічний супровід учнів до/із пунктів тестування як в
м.Березне, так і в м.Рівне.
Для виконання функцій персоналу пунктів тестування підготовлено 326
(у 2017 - 218, у 2016 - 198) педагогічних працівників з числа учителів закладів
загальної середньої, професійно-технічної та вищої освіти.
У 2017-2018 навчальному році у 25 закладах загальної середньої освіти
Березнівського району навчалося 587 випускників. На зовнішнє незалежне
оцінювання зареєструвалися 579(99%), 3 - звільнені від державної підсумкової
атестації (по одному з Березнівської гімназії, Березнівського навчальновиховного комплексу «Загальноосвітня школа
І-ІІ ступенів – ліцей з
професійним навчанням», Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступені; 5–
не реєструвалися через релігійні переконання (4 - опорний заклад Балашівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 1 - Богушівська загальноосвітня школа ІІІІ ступенів). Пройшли тестування з української мови 574 (99%), історії
України - 495 (84 %), математики - 140 24%, географію - 171 (30 %), фізики
- 26 (4,5 %), хімію - 8 (1,5 %), англійську мову - 36 (6,2 %). 5 - не з'явилися на
державну підсумкову атестацію у форматі зовнішнього незалежного
оцінювання без поважних причин (2 – опорний заклад Балашівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 2 - Городищенська загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів, 1- опорний заклад Соснівський навчально-виховний комплекс
«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня).
Проведений аналіз результатів зовнішнього незалежного оцінювання
випускників закладів загальної середньої освіти дозволяє виокремити позитивні

та негативні моменти. Серед позитивних є те, що успішно пройшли ЗНО й
отримали по 12 найвищих балів в атестат про повну загальну середню освіту 12
випускників: 9 з Березнівського навчально-виховного комплексу «Економікогуманітарний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» (2 з української мови,
2 з англійської мови, 2 з історії України, 2 з математики, 1 фізики),2 з
математики з Березнівської гімназії, 1 з біології з Березнівської
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2. Проте жоден випускник району не
отримав максимальний результат – 200 балів.
Кращими залишаються результати випускників Березнівського
навчально-виховного
комплексу
«Економіко-гуманітарний
ліцей
загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Березнівської гімназії, Березнівської
загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2, Малинської, Марининської
загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, а також Бистрицького, Моквинського
навчально-виховних комплексів, Городищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів, опорного закладу Соснівський навчально-виховний комплекс
«Гімназія - загальноосвітня школа І ступеня» (якщо не брати до уваги
випускників, які навчаються на екстернатній формі).
Варто зазначити, що тільки в 2-ох закладах загальної середньої освіти
району одинадцятикласники подолали поріг склав/не склав з усіх тестувань
(Березнівський навчально-виховний комплекс «Економіко-гуманітарний ліцей загальноосвітня школа І-ІІ ступенів», Марининська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів).
Від загальної кількості осіб, які складали ЗНО, пороговий бал подолали:
з української мови і літератури - 86 % учасників (по Україні) і 77.53% (по
району);
історії України – 89,51 % учасників (по Україні) і 76.33% (по району);
математики – 81 % учасників (по Україні) і 68.53%(по району);
біології – 92 % учасників (по Україні) і 82%(по району);
географії – 87,67 % учасників (по Україні) і 78.25%(по району);
фізики – 83,18 % учасників (по Україні) і 87.5%(по району);
англійської мови – 87 % (по Україні) і 85% (по району). І тільки з хімії
районний показник вищий від загального по Україні (хімія – 89,51 % учасників
(по Україні) і 96.5% (по району).
Не подолали поріг «склав-не склав» з української мови 22.47%
учасників, тобто 129 випускників із 574. Не склали тест із математики 31,47%
учасників тестування, 62 із 197. Тест з історії України не склали 23,67%
учасників, 125 із 528. Поріг із біології не подолали 18% тобто 54 випускники із
297. Не подолали поріг «склав-не склав» з географії 21.75% учасників, 47
випускників із 216. Не подолали поріг «склав-не склав» з фізики 12,5%
учасників, з хімії - 3,5%. Щодо іноземних мов, то не подолали поріг «склав-не
склав» 15% тобто 10 із 67.
За наданою Українським центром оцінювання якості освіти інформацією
про проведення зовнішнього незалежного оцінювання встановлено, що
найвищий відсоток випускників, які не склали тестувань з усіх базових
дисциплін серед закладів загальної середньої освіти зафіксовано: з української

мови в Голубнівській, Поліській, Малушківській, Полянській, Зірненській,
Богушівській загальноосвітніх школах; Вітковицькому навчально-виховному
комплексі; з історії Укрїни в опорному закладі Кам'янська загальноосвітня
школа, у Вітковицькому, Князівському навчально-виховних комплексах,
Друхівській, Поліській, Тишицькій, Богушівській Зірненській загальноосвітніх
школах; з математики у Вітковицькому навчально-виховному комплексі,
Богушівській, Полянській, Малушківській, Поліській, Орлівській, Друхівській
загальноосвітніх школах; з біології у Вітковицькому навчально-виховному
комплексі, Полянській, Богушівській загальноосвітніх школах, опорному
закладі Балашівська школа; з географії в Вітковицькому, Бистрицькому
навчально-виховних комплексах, Друхівській, Поліській загальноосвітніх
школах.
У 2017-2018 навчальному році кількість претендентів на нагородження
золотими та срібними медалями становила 20 осіб, що складає 3,5% від
загальної кількості випускників. Підтвердили знання високого рівня і були
нагороджені медалями 8 випускників, що становить 40% від загальної кількості
претендентів.
Загалом зовнішнє незалежне оцінювання 2018 року відбулося на
належному рівні. Серед випускників закладів загальної середньої освіти району
не зафіксовано запізнень, відсутності відповідних документів, порушень
процедури тестування.
Результати зовнішнього незалежного оцінювання можуть позитивно
позначитися на освітньому процесі в школі, якщо їх своєчасно та правильно
проаналізувати і зробити висновки. Адже більша частина випускників зі всіх
предметів (крім англійської мови) показала середній рівень знань, відсоток
початкового рівня теж досить суттєвий. Тому дана інформація повинна бути
предметом обговорення та аналізу на всіх рівнях з метою пошуку шляхів і
методів підвищення якості освітнього процесу та базою для прийняття
важливих управлінських рішень.
Одним із пріоритетних напрямів роботи управління освіти, молоді та
спорту, районного методичного кабінету є турбота про обдаровану молодь, її
творчий, інтелектуальний розвиток. Найпоширенішими інтелектуальними
змаганнями в районі є олімпіади, турніри, конкурси.
Вагомим здобутком учителів району стали результати участі в І, ІІ, ІІІ,
ІV етапах Всеукраїнських олімпіад з базових предметів та І, ІІ етапах
Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук. У І (шкільному) етапі Всеукраїнських учнівських
олімпіад взяли участь 6866 учні ( у минулому році 6294учні) , ІІ (районному)
етапі брали участь 1583 учнів. Переможцями районних олімпіад з базових
дисциплін стали 567 учнів, 35% від загальної кількості (І місце - 90, ІІ - 183, ІІІ 294). 73 переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад взяли участь у
IIІ етапі з навчальних предметів (української мови та літератури, математики,
історії, іноземних мов (англійської, німецької), географії, біології, хімії, фізики,
інформатики, інформаційних технологій, екології, економіки, астрономії,

правознавства, трудового навчання (технології: обслуговуючі та технічні види
праці).
Результати ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін
засвідчили, що в навчальних закладах району на належному рівні проводиться
викладання основ наук, поглиблене вивчення базових дисциплін, індивідуальна
робота із здібними учнями, формування творчої особистості.
Команда Березнівського району у складі 73 учасників успішно
виступила у ІІІ етапі даних змагань, виборовши 37 призових місць (41 у
минулому році), із них: І місць – 5, ІІ місць – 10, ІІІ місць – 21, що становить
50% від загальної кількості учасників даних змагань та налічує 56 рейтингових
балів (у порівнянні з минулим роком: І місць – 3, ІІ місць - 15, ІІІ місць – 23, що
становило 58 рейтингових балів та 59% від загальної кількості учасників
змагань). Слід відзначити, що наші вихованці вибороли призові місця із 15
навчальних дисциплін.
Аналізуючи участь команди району у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад у
2017-2018 н.р., найкращу результативність продемонстрували вихованці
Березнівського НВК «ЕГЛ - ЗОШ І-ІІ ступенів», виборовши 14 призових
місць: І-2, ІІ-4, ІІІ-8 та набравши 22 рейтингових балів, Березнівська гімназія,
виборовши 9 призових місць: І-1, ІІ -3, ІІІ -5, набравши 9 рейтингових балів.
На третій позиції – представники Городищенської ЗОШ І-ІІІ ступенів,
виборовши 5 призових місць: І-0, ІІ – 1, ІІІ - 4. У опорному закладі
Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія – загальноосвітня школа І
ступеня»- 3 переможці: ІІ-1, ІІІ-2; Орлівській ЗОШ І-ІІІ ступенів - 2 переможці:
І -1, ІІІ-1, Березнівській ЗОШ № 2 І-ІІІ ступенів –2 переможці: ІІ-1, ІІІ-1;
опорному закладі Балашівська ЗОШ І-ІІІ ступенів»-1 переможець, І місце;
Моквинському НВК «Гімназія - ЗОШ І ступеня»-1 переможець, ІІІ місце.
У ІV етапі брали участь 3 школярів (Іванов Роман, учень 11 класу
Орлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – біологія, Марцинковський
Ілля, учень 9 класу Березнівського навчально-виховного комплексу
«Економіко-гуманітарний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» географія, Іванчук Ян, учень 11 класу опорного закладу Балашівська
загальноосвітня школа
І-ІІІ ступенів» - технічна праця), зокрема
Марцинковський Ілля здобув ІІІ місце та представлений до премії голови
Рівненської обласної державної адміністрації.
У ІІ (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України в Рівненській
області взяли участь 25 учнів Березнівського району із 12 закладів загальної
середньої освіти: Березнівського навчально-виховного комплексу «Економікогуманітарний ліцей - загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» - 5 (із них двоє учнів
8 класу), Березнівської гімназії імені Миколи Буховича – 4, Березнівського
навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – ліцей з
професійним навчанням» - 3, опорного закладу Балашівська загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів - 2, опорного закладу Прислуцький навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів - дитячий садок» - 2, опорного
закладу Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня

школа І ступеня» - 2, Полянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів - 2, по
1-ому із Вітковицького, Бистрицького навчально-виховних комплексів
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»,
Моквинського навчально-виховного комплексу «Гімназія - загальноосвітня
школа І ступеня», Малинської, Поліської загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів.
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт
учнів-членів Малої академії наук було проведено у м. Рівне, на базі
Національного університету водного господарства та природокористування 11
лютого 2018 року (оцінювання навчальних досягнень із базової дисципліни) та
17 лютого 2018 року (захист науково-дослідницьких робіт). 6 учнів району
стали переможцями.
У ІІІ (обласному) етапі ХVІІІ Міжнародного конкурсу з української
мови імені Петра Яцика брали участь 10 учнів 3-11 класів. Гарні результати
показала Веремчук Анастасія Іванівна, учениця 7 класу опорного закладу
Соснівський навчально-виховний комплекс «Гімназія - загальноосвітня школа І
ступеня; учитель Ваврик Марія Максимівна. 5 учнів закладів освіти були
учасниками ІІІ (обласного) етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного
конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Серед них
ІІІ місце здобула Ткач Катерина, учениця 6 класу Березнівської гімназії імені
Миколи Буховича, учитель Боровець Наталія Володимирівна.
37 педагогічних працівників, учні яких стали переможцями, відзначені
щомісячною надбавкою до ставки заробітної плати за результативну підготовку
учнів до обласних олімпіад, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт,
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді
імені Тараса Шевченка, ХVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика, високі досягнення в роботі з обдарованими учнями.
Попередній навчальний рік виявився надзвичайно плідним на перемоги
для школярів Березнівщини у різноманітних творчих конкурсах. Зокрема,
учні закладів загальної середньої та вихованці закладів позашкільної освіти
стали переможцями у обласних конкурсах, серед яких: обласний заочний
конкурс дитячого кіно та телебачення «Веселка», обласна виставка-конкурс
серед учнів молодшого шкільного віку з початкового технічного моделювання,
обласний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Український сувенір»,
обласний етап Всеукраїнської новорічно-різдвяної виставки «Новорічна
композиція», обласна виставка-конкурс з оригамі «Паперовий світ», обласний
етап Всеукраїнського гуманітарного конкурсу «Космічні фантазії», обласний
фестиваль-конкурс хореографічних колективів «Веселі закаблуки» серед учнів
навчальних закладів, обласний конкурс декоративно-ужиткового та
образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край», обласний конкурс
фоторобіт «Моя Україно!», виставки з технічної творчості «Наш пошук і
творчість», з оригамі «Паперовий світ», змагання - з початкового технічного
моделювання, з оригамі, юних фотолюбителів, з картингу, з судномодельного
спорту тощо. Загалом понад перемогу вибороло понад 100 школярів.
Достойно представлено честь району у обласному етапі конкурсу
дитячої творчості «Яскраві діти України».

Учениця філії Лінчинська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів опорного
закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Лук'янчук Дарина
стала переможцем VІ-го Всеукраїнського творчого конкурсу "Малюнок, вірш,
лист до мами"!
Активно працювали органи учнівського самоврядування. Учень
Зірненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Марчук Дмитрій
представляв учнівське лідерство Рівненщини на Всеукраїнському молодіжному
форумі «Саміт проактивних «Б.У.М.» - Бажай. Удосконалюй. Мотивуй.», у
якому взяло участь близько 800 школярів та студентів зі всіх куточків України.
Активно розвивається в районі волонтерська діяльність. За примноження
шляхетних традицій доброчинності та милосердя, активну допомогу у
проведенні акції «Назустріч мрії V» подякою Міжнародного благодійного
фонду «Сильні Духом» відмічено учнівські колективи Поліської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів та Вітковицького навчально-виховного
комплексу.
Не залишаються школярі й осторонь вивчення історії рідного краю,
проведення краєзнавчих досліджень. Результатом є перемоги у І (обласному)
турі Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв навчальних закладів
«Край, в якому я живу», ІІ (обласному) турі конкурсу краєзнавчодослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді
«Моя Батьківщина – Україна», обласному етапі Всеукраїнського конкурсу
школярів і учнівської молоді «Мій рідний край - моя земля».
Школярі активно долучаються до участі у різноманітних проектах. Так,
учні Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №2 беруть участь у
інноваційному профорієнтаційному проекті «Знай і люби свій край».
Команда Малинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів зайняла І
місце у обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Молодь обирає
здоров’я» та представлятиме честь області у вересні цього року на
Всеукраїнському етапі у м.Одеса.
Таким успіхам школярів слід завдячувати високому професіоналізму
педагогів закладів освіти Березнівщини. Одним із доказів професійної
майстерності є перемога Березнівського районного Будинку дитячої та
юнацької творчості у обласному конкурсі на «Кращий позашкільний
навчальний заклад року» у номінації «Комплексний позашкільний навчальний
заклад».
У контексті Концепції «Нової української школи» школа має навчити
дітей використовувати знання і вміння, отримані в процесі навчання, для
вирішення повсякденних проблем і життєвих ситуацій, тому заняття фізичною
культурою повинні увійти до звички школяра. Рух, змагання, самоствердження
– природна суть фізичної культури і спорту.
Учні закладів загальної середньої освіти району упродовж 2017-2018
навчального року брали участь у шкільних, районних, обласних змаганнях за
програмою Спартакіади школярів, «Старти надій», «Шкіряний м’яч»,
«Нащадки козацької слави», Спартакіаді допризовної та призовної молоді.

Районним методичним кабінетом надавалась організаційно-методична
допомога у проведенні ХХІІІ районної Спартакіади школярів Березнівщини та
підготовки команди учнів до участі у змаганнях обласної Спартакіади
школярів Рівненщини.
Згідно календаря районної спартакіади було проведено 13 змагань з
різних видів спорту.
Переможцями ХХІІІ районної Спартакіади у 2017-2018 навчальному році
стали:
І місце – Бистрицький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад»;
ІІ місце – Опорний заклад Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів
ІІІ місце – Зірненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів.
У ІІ етапі Всеукраїнських дитячих спортивних іграх серед учнів
закладів загальної середньої освіти «Старти надій» переможцем стала команда
учнів опорного закладу Балашівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, яка
представляла наш район на обласному етапі, де також здобула перше місце і
буде брати участь у ІV етапі Всеукраїнських дитячих спортивних іграх «Старти
надій».
У обласній Спартакіаді школярів 2017-2018 навчального року
Березнівський район зайняв третє місце, поступившись м. Рівне та
Рівненському району. Команди району вибороли: друге місце з шахів, друге
місце з баскетболу серед юнаків, друге місце з волейболу серед дівчат, третє
місце з легкоатлетичного кросу.
Вихованці дитячо-юнацької спортивної школи брали участь у змаганнях
з різних видів спорту обласного та Всеукраїнського рівнів.
Вихованці відділення баскетболу у 2017-2018 навчальному році брали
участь у змаганнях обласної дитячо-юнацької баскетбольної ліги, де досягли
таких результатів: - ІІ місце серед юнаків 2001 року народження.
Вихованці відділення волейболу у 2017-2018 навчальному році досягли
таких результатів: - І місце серед юнаків 2003-2004 років народження;
- ІІ місце серед дівчат 2003-2004 років народження.
Вихованці відділення футболу у 2017-2018 навчальному році брали
участь у Всеукраїнських змаганнях «Шкіряний м’яч» та дитячо-юнацькій
футбольній лізі Рівненської області та вибороли І місце (юнаки 2002-2003
років народження, дитячо-юнацька футбольна ліга Рівненської області, вища
ліга).
Вихованці відділення легкої атлетики: обласні змагання з легкої
атлетики: 2002-2003 роки народження ІІІ місце; обласні змагання з
легкоатлетичного кросу – ІІ місце ( І місце - 4 чол., ІІ місце – 12 чол., ІІІ місце
– 5 чол. З різних видів програми змагань).
Відділення веслування на байдарках і каное: 4 чоловіки чемпіони
області, Діхтяр Павло – ІV місце на Всеукраїнських змаганнях з веслування на
байдарках і каное.

Березнівська школа плавання у обласному рейтингу серед спортивних
шкіл, де працюють дані відділення знаходиться на другому місці. Учень
відділення, Честяков Євген, на чемпіонаті України з плавання у м. Харків
виконав норматив Майстра спорту України з плавання, на дистанції 200 метрів
брасом зайняв ІІ місце.
Протягом 2017-2018 навчального року у Березнівському ліцеї-інтернаті
спортивного профілю проводилася активна спортивна робота згідно
календарного плану змагань. У 2017 році учні відділень з видів спорту сорок
один раз піднімалися на п’єдестали пошани на чемпіонатах та кубках України.
З різних видів спорту чемпіонами стали 11, срібними 10, бронзовими 20
вихованців ліцею.
За рік підготовлено: один Майстер спорту України, це учень 10 класу
Ілля Таборовець, стрільба з лука, вісім Кандидатів у майстри спорту України
та чотирнадцять першорозрядників. До складу збірної України входять чотири
виховані ліцею-інтернату.
У Всеукраїнському рейтингу закладів спортивного профілю ліцейінтернат посів IV місце серед навчальних закладів даного типу, випередивши
ліцеї м. Харків та м. Запоріжжя.
Найбільшу кількість очок завоювали учні відділення стрільби з лука, на
другому місці відділення греко-римської боротьби та на третьому відділення
заслуженого тренера України з важкої атлетики Гладиша В.В.
Стрільці брали участь в Чемпіонаті Європи в м.Вітель (Франція), де
Антон Комар і Сергій Розкидний стали срібними призерами.
Борці греко-римського стилю успішно виступали на килимах Харкова,
Виноградова, Жмеринки, Кременчука, Берегова, Б.Церкви, Миколаєва,
Полтави. Мар’ян Голубовський та Юсенко Іван захищали честь України на
Чемпіонаті Європи в Угорщині, де Мар’ян здобув бронзову медаль.
Важкоатлети змагалися у м. Славутич, м. Чорноморськ м.
Хмельницький. Призові місця завоювали Олександр Гладиш, Руслан
Гаврильчик, залікові очки принесли Олександр Матвійчук, Михайло
Перебенисюк, Євген Дмитрук та Дмитро Дмитрук.
Серед веслувальників своїми виступами відзначилися Артур Пилипака,
Дмитро Гаврилюк, Владислав Сазонов, Олег Кожушок, Ілля Олексенко Орест
Наумчук, які принесли залікові очки на чемпіонатах України в Дніпрі та
Вінниці. Ілля Олексенко виконав норматив Кандидата у майстри спорту
України. На Чемпіонаті України серед юнаків в м.Ковель Василь Стасюк став
срібним призером, а Владислав Сазонов та Олег Кожушок бронзовими
призерами цих престижних змагань.
За час функціонування ліцею-інтернату спортивного профілю, а це 15
років, підготовлено 22 Майстра спорту України та 84 Кандидатів у майстри
спорту України.
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 38 закладами загальної середньої освіти з 14
навчальних предметів; для 10 класу здійснено 25 закладами загальної середньої
освіти з 24 навчальних предметів загальною; для 1 класу здійснено 39
закладами загальної середньої освіти з 6 навчальних предметів/
Станом на 28.08.2018 року до закладів загальної середньої освіти,
відповідно до замовлення були направленні підручники для учнів 5 класів від
Волинського підприємства
«Підручники і посібники». Учні 5 класів
забезпечені підручниками на 47%.
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 управління освіти, молоді та спорту Березнівської
райдержадміністрації
у
створенні
єдиного
інформаційно-освітнього
середовища в районі.
Вдалося вирішити питання поновлення інформаційно-комп’ютерного
забезпечення закладів загальної середньої освіти до початку нового
навчального року. Так, закуплено комп’ютерну техніку для потреб
Бистрицького НВК, Городищенської, Полянської, Орлівської, Друхівської,
Богушівської ЗОШ І-ІІІ ступенів (по 8 портативних ноутбуків на заклад) на
загальну суму 669 563,6 грн.
З метою урізноманітнення застосування в освітньому процесі сучасних
методів навчання закуплено телевізійну апаратуру для потреб 14 закладів
(Богушівська, Зірненська Голубнівська, Друхівська, Малинська, Поліська,
Полянська, Орлівська, Тишицька, Малушківська загальноосвітні школи І-ІІІ
ступенів та Білківська, Броннівська, Грушівська загальноосвітні школи І-ІІ
ступенів, Вітковицький НВК в кількості 27 плазмових телевізорів) на загальну
суму 328 000 грн.
За рахунок коштів з державного бюджету на умовах 20-ти відсоткового
співфінансування з місцевого бюджету управлінням освіти, молоді та спорту
районної державної адміністрації, закладами загальної середньої освіти району
вживаються заходи щодо придбання комп’ютерної техніки (персональний
ноутбук, техніка для друкування, копіювання, сканування та ламінування з
витратними матеріалами) для потреб початкової школи на загальну суму
602 160,0 грн.
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.. Комп’ютери наявні також у двох
позашкільних навчальних закладах (11 шт.). Показник кількості учнів на один
комп’ютер у районі складає 17, що ідентичний середньо обласному
показнику.
Ведеться активна робота із включення освітян району в обласний
портал «Освіта Рівненщини» http://rivneosvita.org.ua. На Інтернет-ресурсі
«Освіта Рівненщини» зареєстровані усі працівники управління освіти та

методичного кабінету, а також 40 закладів освіти; створено 24 спільноти
Березнівського району. Участь у таких спільнотах дозволяє педагогам,
віддаленим один від одного, спілкуватися один з одним, вирішувати
професійні питання, підвищувати професійний рівень.
Організація належного кадрового забезпечення закладів загальної
середньої освіти – одна з важливих умов успішної реалізації концепції Нової
української школи. Учителі є ключовими особами реформи сучасної освіти,
адже вони мають реалізовувати заплановані зміни – кожен у власному класі.
Важливою ділянкою в підвищенні професійного рівня вчителів є курси
підвищення кваліфікації. Управління освіти, молоді та спорту, районний
методичний кабінет повністю задовольняє потреби працівників освіти у
вирішенні цього питання. Впродовж 2017-2018 навчального року пройшли
курси підвищення кваліфікації
при Рівненському обласному інституті
педагогічної освіти 483 працівники, з них:
очна форма навчання – 346 чоловік,
очно-дистаційна форма навчання -122 чоловіки.
Intel навчання – 14 чоловік,
Mikrosoft -11 чоловік.
Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників району показує, що
упродовж останніх років спостерігається стійка тенденція щодо підвищення
освітнього рівня педагогів району.
Методичні розробки 7 педагогічних працівників, що атестувалися на
присвоєння педагогічних звань «учитель-методист», «вихователь-методист»,
«керівник
гуртка-методист»
схвалені
науково-методичною
радою
Березнівського районного методичного кабінету та науково-методичною радою
Рівненського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних
працівників.
У 2017-2018 навчальному році з метою активізації творчої і професійної
діяльності педагогів, підвищення відповідальності за результати роботи
проведено атестацію педагогічних працівників освітніх закладів Березнівського
району.
Всього у 2017-2018 навчальному році атестувалися 293 педагогічних
працівників (19 % від загальної кількості педагогічних працівників району 1530). Випадків перенесення педагогам атестації за їх заявами у відповідності
до п.3.15 Типового положення про атестацію педагогічних працівників на один
рік не було. Відповідно до пункту 3.20 Типового положення про атестацію
педагогічних працівників 3 завідувачам закладів дошкільної освіти у 2016-2017
навчальному році було перенесено термін атестації у зв’язку з навчанням. Це
Ковальчук Інна Вікторівна, завідувач дошкільного навчального закладу
с.Хмелівка, Семенович Людмила Іванівна, завідувач дошкільного навчального
закладу с.Хотинь, Литвинчук Леся Михайлівна, завідувач дошкільного
навчального закладу с.Яцьковичі. Дані завідувачі пройшли атестацію керівних
кадрів у 2017-2018 навчальному році.
За результатами атестації визнано такими, що відповідають раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії: «спеціаліст вищої категорії»

–110 педагогів; «спеціаліст першої категорії» – 6; «спеціаліст другої категорії»
–3; «спеціаліст» – 21. Присвоєна кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої
категорії»– 37; «спеціаліст першої категорії» – 58; «спеціаліст другої категорії»
– 56. Встановлено 11-й тарифний розряд – 2. Присвоєні педагогічні звання:
«вчитель – методист» - 4, «вихователь-методист» - 1, «керівник гурткаметодист» - 2, «старший учитель» - 31. Визнано такими, що відповідають
раніше присвоєному педагогічному званню «вчитель – методист» - 14 учителів,
«вихователь-методист» - 4, «старший учитель» - 20, «керівник гурткаметодист» - 1, «старший вихователь» - 2.
Відповідно до пунктів 1.1. та 2.12. Типового положення проведена
атестація керівних кадрів: 1 керівник, 1 заступник керівника закладу загальної
середньої освіти, 6 завідувачів закладів дошкільної освіти. За результатами
атестації 8 керівників, які атестувалися, визнано такими, що відповідають
займаній посаді.
Атестаційний період у закладах освіти району проходив на засадах
демократичності, колегіальності, відкритості, безперервної освіти і
самовдосконалення, морального і матеріального заохочення. Упродовж
навчального року при районному методичному кабінеті працював
консультаційний пункт для надання практичної допомоги керівникам закладів
освіти, педагогам у організації та проведенні атестації. З метою підвищення
якості атестаційного процесу проведено інструктивно-методичні наради для
заступників директорів з навчально-виховної роботи з теми: «Науковометодичний супровід атестації педагогічних працівників». Питання щодо
організації, проведення та підсумків атестації педагогічних та керівних кадрів
заслухано на нараді керівників.
Робота всіх методичних осередків спрямована на підвищення науковотеоретичної підготовки, розвиток професійної компетентності, удосконалення
професійної діяльності, стимулювання мотиваційної сфери педагогічних
кадрів, формування готовності до професійного самовдосконалення та
самоосвіти.
Професійному самовдосконаленню педагогічних працівників сприяє
участь у професійних конкурсах. Всеукраїнський конкурс «Учитель року» є
одним
із
найпрестижніших
фахових
конкурсів
серед
освітян,
високоефективним засобом стимулювання самоосвіти, творчої активності
вчителів; можливістю оптимально задовольнити їхні різноманітні соціальні,
професійні, духовні потреби, усвідомити свою роль в житті суспільства і в
житті своїх учнів. Участь у всеукраїнському конкурсі «Учитель року» дає
вчителям можливість якнайкраще продемонструвати свій фаховий рівень,
загальну культуру та педагогічний досвід, систематизувати все надбане в
щоденній копіткій праці, зробити крок на шляху до педагогічної зрілості.
Перемога у конкурсі – це підтвердження високого рівня професійної
компетентності учителя. З метою виявлення, підтримки творчої праці вчителів,
підвищення професійної компетентності, популяризації педагогічних здобутків
в період з 14 по 16 листопада 2017 року проведено І (районний) тур
всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018»у номінаціях: «Українська

мова та література», «Іноземна мова (німецька)», «Фізика», «Фізична
культура». Проведення конкурсних змагань всеукраїнського конкурсу
«Учитель року – 2018» відображав контекст прийнятої Концепції Нової
української школи, а також розглядав виховні акценти та етичну складову
професійної компетентності педагога. В І (районному) турі Конкурсу цього
року взяли участь 16 педагогів загальноосвітніх навчальних закладів району, з
них: з української мови та літератури - 4 учасники, фізичної культури - 8
учасників, фізики - 3 учасники, німецької мови - 1 учасник із 11 освітніх
закладів.
Цьогоріч конкурсні змагання всеукраїнського конкурсу «Учитель року –
2018» відображали контекст прийнятої Концепції Нової української школи, а
також розглядав виховні акценти та етичну складову професійної
компетентності педагога. Переможцями та лауреатами Конкурсу стали 10
педагогів із 8 закладів освіти району, які продемонстрували креативність,
творчий підхід, глибокі знання психологічних особливостей дітей та почуття
гумору.
За підсумками двох етапів журі визначило переможців першого
(районного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2018» у номінації
«Фізика» - учителя фізики Березнівської гімназії ім. Миколи Буховича
Разкевича Дмитра Олексійовича; у номінації «Німецька мова» - учителя
німецької мови Богушівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Осійчук
Оксану Сергіївну; у номінації «Українська мови і література» - учителя
української мови і літератури Березнівської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів
школи №2 Булку Людмилу Миколаївну; у номінації «Фізична культура»учителя фізичної культури Губківської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Лисанця Василя Івановича.
З метою підведення підсумків науково-методичних надбань освітян,
пропаганди кращих здобутків та інноваційних напрацювань педагогічних
працівників, поширення їх творчих досягнень, пошуку ефективних шляхів
удосконалення освітнього процесу, вироблення стратегій і шляхів розвитку
освіти Березнівського району проведено І тур ХV обласного конкурсу –
ярмарку педагогічної творчості, в якому взяли участь педагоги із 35 закладів
загальної середньої, 21 закладу дошкільної освіти району. На перший тур
конкурсу-ярмарку було представлено 150 авторських робіт. Конкурс-ярмарок
проводився упродовж січня – лютого 2018 року з десяти
номінацій:
«Дошкільна освіта» (31), «Початкова освіта» (57), «Фізика» (5), «Географія»
(12), «Економіка» (3), «Математика» (20), «Інформатика» та «Інформаційні
технології» (9), «Художня культура» (13).
Експертні комісії відзначили 54 роботи, автори яких продемонстрували
актуальність та оригінальність педагогічних ідей, інноваційність поданих на
конкурс-ярмарок розробок. 16 робіт
пропонується на участь у другому
(обласному) турі ХV конкурсу-ярмарку педагогічної творчості, з них 5
відзначені дипломами ІІ ступеня управління освіти і науки Рівненської ОДА.

Освітня галузь району є найпотужнішою складовою частиною її
економічного потенціалу. На фінансування закладів освіти у 2018 році
передбачено видатки в сумі 334 415 200,00 грн.
Зокрема, у зазначеному обсязі заплановано видатки, що здійснюються за
рахунок освітньої субвенції з державного бюджету, на фінансування оплати
праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти в сумі
204 629 000, 00 грн.
На утримання закладів освіти (оплата праці технічним працівникам та
оплата енергоносіїв), за рахунок додаткової дотації з державного бюджету
місцевим бюджетам, виділено 37 488 500,00 грн.
Фінансування закладів дошкільної освіти становить 39 489 900,00 грн.
Шановні колеги!
На завершення хочу сказати наступне.
Ви ознайомилися з опорними конспектами великого наступного уроку, в
яких видно, що зроблено та що заплановано.
Усі кроки, які наведені в доповіді, є складовими тієї цілісної освітньої
політики, якої потребує нині Березнівщина і яка розроблена з урахуванням
уроків попереднього часу.
Дорожньою картою цієї освітньої політики в найближчий час є
Концепція «Нова українська школа» та Програма розвитку системи освіти
Березнівського району на 2016-2020 роки.
Водночас ми розуміємо, що нинішня ситуація в реформуванні освітньої
галузі є шансом на вдосконалення інструментів здійснення політики у сфері
освіти.
Зрештою такі часи породжують нестандартні рішення.
Наше завдання – продовжити незворотні позитивні тенденції розвитку
освіти району, закласти фундаментальні підвалини на освітянській царині, які
вже не зможуть проігнорувати наступні покоління.
Упевнена, що Ви, колеги, завжди будете намагатися творити добро і
залишатиметеся професіоналами.
Ціною людських життів ми отримали вікно великих можливостей. Ми
маємо використати ці можливості.
Переконана, що спільними зусиллями освіта району буде набувати
нових барв.
Інакше не можна – наше надійне майбутнє народжується в якості
сьогоднішньої освіти.
Від імені управління освіти висловлюю всім освітянам вдячність за
творчу і сумлінну працю.
Ми високо шануємо ваш духовно-інтелектуальний потенціал, вашу
велику і натхненну працю.
Сподіваюся, що набутий вами досвід вирішення освітніх проблем
забезпечить успішну практичну реалізацію завдань Нової української школи в
районі.

