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Школа створена як загальноосвітній навчальний заклад

Відповідно до соціальних, економічних, національних,

культурноосвітніх потреб у ній, та за наявного кадрового,

навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення.

Уїздецька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Здолбунівської

Районної ради Рівненської області заснована в 1957 році як семирічна, а з 1959 року, як

середня школа.

Форма власності – комунальна.

Адреса: 35711, с. Уїздці, вул.Шкільна, 1,

тел. (03652) 581-58

E-mail: uischool2015@gmail.com

Мова навчання – українська.

Учні зараховуються до закладу незалежно від місця проживання.

У школі навчаються діти трьох сіл: Уїздці, Коршів, Кунин.



Керівництво школою здійснюється:

 Директор - Тимощук Микола Олексійович  

 заступник директора школи з НВР - Матвійчук Олена Олександрівна

 заступник директора школи з ВР - Шеретюк Тамара Юріївна



Кадрове забезпечення

В школі працює 24 педагогічних працівники.

Кваліфікаційний рівень вчителів:

 спеціаліст вищої категорії - 16

 спеціаліст першої категорії - 4 

 спеціалісти другої категорії -2

 спеціаліст – 2 

Педагогічне звання:

 “Старший вчитель”   - 9

 “Вчитель методист”   - 1



Паспорт школи

№ Показники Стан

1 Мова навчання українська

2 Кількість класів 11

3 Загальне число учнів 117

1-4 44

5-9

10-11

56

17                                                                                                                           

Індивідуальне навчання 1

4 Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням -

5 Кількість дітей пільгових категорій 5

Діти – сироти -

Напівсироти 8

Діти - інваліди 1

Діти учасників АТО 4

Діти з багатодітних сімей 34



№ Показники Стан

Чорнобильці 1

Матері - одиночки 8  (дітей-9)

“Д” облік 20

6 Загальна кількість працівників 33

Педагогічних 22

Обслуговуючий персонал 10

7 Кількість кабінетів, що атестовані 3

8 Кількість комп’ютерів 14 (робочих 14)

9 Ноутбуки 2

10 Проектори 1

11 Телевізор 1

12 Принтери 5

13 Забезпечення учнів підручниками 96%



Атестація 2018-2019 н.р.

• У 2018/2019 н.р. проведено атестацію 6 педагогічних

працівників. 6 педагогів підтвердили кваліфікацію

«спеціаліст вищої категорії»:Тимощук М.О.,

Матвійчук О.О., Гончарук М.А., Гончарук М.В.,

Гедзюк Л.В., Липська Н.К., та 4 - підтвердили звання

«старший учитель» (Тимощук М.О., Гончарук М.А.,

Гончарук М.В., Гедзюк Л.В.) 1 – присвоєно звання

«старший учитель» (Матвійчук О.О.).



РОБОТА ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ
СПРЯМОВАНА:

на особистісно-зорієнтований,

компетентнісний та діяльнісний підходи

навчання і виховання школярів



ШЛЯХИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ ШКОЛИ

З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ РОБОТИ НАД МЕТОДИЧНОЮ ТЕМОЮ  У ШКОЛІ 
ПРОВОДЯТЬСЯ:

Педрада

Круглий 

стіл
Відкриті 

уроки

Методичні 

об’єднання

Позакласні 

заходи



МЕТОДИЧНІ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ

Суспільно-

гуманітарного циклу

Природничо-

метематичного
циклу

Початкових класів Класних керівників



МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-
МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ

Принципи дидактики у навчанні природничо-

математичних наук.



МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ СУСПІЛЬНО-
ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ

Сучасний урок у контексті компетентнісного

підходу



МЕТОДИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Впровадження інноваційних технологій в початковій 

школі в системі креативної освіти



Нова українська 

школа



Успішність учнів за 2018-2019 навчальний рік (по класах)
Клас Учнів

у класі
Рівень навчальних досягнень учнів

Високий Достатній Середній Початковий Середній бал

К- сть % К- сть % К-сть % К- сть % по класу

1 16 - - - - - - - -

2 9 - - - - - - - -

3 12 1 8 7 5 4 34 0 0 7,9

4 8 3 38 3 38 2 24 0 0 8,2

5 11 0 0 4 36 4 36 3 28 7,7

6 10 1 10 3 30 6 90 0 0 9,8

7 9 0 0 0 0 8 89 1 11 6,5

8 17 0 0 6 35 9 53 2 12 6,6

9 8 0 0 3 37 5 63 0 0 8,2

10 7 1 14 1 14 3 43 2 29 6,6

11 10 0 0 6 60 3 30 1 10 9,0

Всього 117 6 7 33 36 44 49 9 8 7,8



ІНФОРМАЦІЯ

про відвідування навчальних занять

за ІІ семестр та  2018-2019 навчальний рік

клас Усього
пропущено днів

в ІІ с.

Усього
пропущено
уроків в ІІ с.

Усього
пропущено

через хворобу
днів/уроків в ІІ

с

Усього
пропущено
через п/п

днів/уроків в ІІ
с.

Усього
пропущено днів

за рік

Усього
пропущено
уроків за рік

Усього
пропущено
пропущено
днів/ уроків
через хворобу

Пропущено
на 1 учня
днів за рік

Пропуще
но на 1 

учня
уроків за

рік

1 208 793 112/Ї502 96/291 344 1534 247/1115 23 73

2 94 450 80/384 14/66 194 927 171/819 22 50

3 118 590 88/440 30/150 186 930 147/735 15 77

4 77 385 44/220 33/165 161 805 112/560 20 70

5 122 661 68/371 205 1123 132/717 19 65

6 16 108 14/95 211 1266 143/858 21 12

7 175 1050 99/582 306 1836 174/1044 34 116

8 240 1617 93/661 407 2732 173/1215 24 160

9 85 564 27/183 144 966 51/347 18 121

10 130 910 5/35 260 1825 28/196 37 260

11 178 1246 77/539 316 2212 170/1190 32 221



Наші досягнення за  2018-2019 н. р

 Андрощук Дарина 11 клас - І місце в мовно-літературному конкурсі імені Тараса Шевченка.

 Липська Іванна 11 клас - ІІ місце в олімпіаді з інформатики.

Шеретюк Катерина 11 клас – ІІ місце в олімпіаді з хімії.

 Ковальчук Неоніл 8 клас – ІІ місце в олімпіаді з хімії.

Матвійчук Вікторія 8 клас – ІІ місце в конкурсі «Поліські пересмішники».

 Ковальчук Ангеліна 10 клас – ІІІ місце в олімпіада з української мови та літератури. 

 Філіппов Назар 9 клас – ІІІ місце в олімпіаді з трудового навчання.  

 Липська Іванна 11 кпас -- ІІ місце в обласному турнірі з математики.

Липська Іванна 11 клас - ІІ місце в олімпіаді з інформатики.

 ІІ командне місце в конкурсі «Молодь обирає здоров’я»  

 ІІ-ІІІ місце в районному конкурсі« За Україну за її волю»



Перший дзвінок у 

нашій школі



Дари Осені



Олімпійський

тиждень



Інформаційно-

профілактична акція

"Відповідальність

починається з мене"



Акція " Голуб 

миру"



Святкування

Дня вчителя



Козацький квест "Пропала 

булава" у нашій школі



День боротьби з 

торгівлею людьми



Прийом 9-го класу у 

старшокласники



Вікторина для 

початкових класів на 

протипожежну

тематику



День гідності і 

свободи. В єдності

наша сила!



З ініціативи учнівського

самоврядування відбувся круглий

стіл на тему "Україна пам'ятає, 

світ визнає", присвячений Дню 

пам'яті жертв Голодомору



Андріївські

вечорниці в 

Уїздецькій ЗОШ



У гості приїхав

Святий Миколай



До учнів

початкових класів

завітав Новий рік



Презентація книги 

Олексія Пилипчука

"Промінь світла та 

добра"



Міжнародний день 

рідної мови в 

Уїздецькій ЗОШ



Урочиста лінійка до 

100-річчя 

Соборності України



Урочиста лінійка

до Дня пам'яті

Героїв Крут.



Вшанування

пам'яті Героїв

Небесної Сотні в 

Уїздецькій ЗОШ



z Зональні змагання з 

волейболу серед учнів

Гільчанського,Глинського, 

Здовбицького,Копитківського

та Уїздецького ЗНЗ



z
Конкурсна програма

''Нумо дівчата!'' До 8 

березня середніх класів



z

Шевченківські читання



z Розповідь про життя та 

діяльність відомого

гетьмана України - Івана

Мазепу, присвячену 380 

- літтю від дня 

народження



z

"Космічні

мандрівки" до 

Всесвітнього дня 

авіації та 

космонавтики



z

Благоустрій

школи



z

Інформаційна хвилинка

до Дня пам'яті

ліквідаторів аварії на 

Чорнобильській АЕС



z

.Лінійка-пам'яті, присвячена

33-й річниці аварії на 

Чорнобильській АЕС



z

Районний конкурс 

"Молодь обирає

здоров'я"



z

Участь учнів Уїздецької ЗОШ у концерті до Дня пам'яті та 

примирення в Уїздецькому БК.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438186073661159&set=pcb.438186206994479&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPvWfhaWehieH_7_ZSC5NFumfzi4jx2kQ4-QLuyxSLtkgStnjqbACwvJ7-TIu3PR4dExGPhqv39OCs
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=438186073661159&set=pcb.438186206994479&type=3&__tn__=HH-R&eid=ARBPvWfhaWehieH_7_ZSC5NFumfzi4jx2kQ4-QLuyxSLtkgStnjqbACwvJ7-TIu3PR4dExGPhqv39OCs


z

Військово-патріотичне

виховання



z

23січня 2019 в Уїздецьку ЗОШ вдруге завітав з цікавою

програмою ,присвяченою пробудженню національної

свідомості підростаючого покоління, Петро Солтис-

учасник бойових дій на Сході нашої держави. Дітей та 

вчителів вразила історія відомого співака Василя Сліпака, 

який загинув на Сході.



z

Військово-польові збори



z

Було проведено 4 екскурсії для 

учнів та працівників закладу



За 1 рік у школі було зроблено
Придбано:

• 1 ноутбук

• проектор

• телевізор

• ламінатор

• кришки парт для 1 класу (15 шт.)

• жалюзі в комп’ютерний клас

• шурупокрут

• інструменти для шкільної майстерні 

• 9 класних дошок

• пневматичну гвинтівку 

• шкільний автобус 
• Облаштовано клас за Концепцією “Нова українська школа”.



Замінено:

• шпалери в кабінеті психолога;

• лінолеум  у кабінеті хімії;

Відремонтовано

• підлогу в  кабінеті фізики;

• водовідливи;

• вхід у підвал.



Перспектива

розвитку   

Уїздецької ЗОШ

І-ІІІ ступенів



Головна мета розвитку школи 

– розкрити потенціал кожної 

дитини, допомогти їй 

реалізувати себе у житті



З гідно з Концепцією НУШ наші випускники повинні бути 



Для формулювання перспективи 

розвитку школи було проведено 

SWOT - аналіз



Аналізом було виявлено

Сильні сторони Слабкі сторони

 Кваліфікований та стабільний педагогічний колектив

 Велике просторе тепле приміщення школи

 Безперебійний доступ до мережі інтернет

 Хороша організація виховної та позашкільної роботи

 Зручне географічне розташування

 Веб-сайт школи

 Відсутність гарячого харчування

 Забезпечення підручниками

 Мала наповненість класів

 Матеріальна база кабінетів

Загрози Можливості

1. Відтік учнів після 9 класу

2. Мобільні телефони, гаджети, планшети

3. Недостатнє фінансування

1. Запровадження виховної системи «Пласт»

2. Запровадження професійного навчання

3. Організація музею історії села

4. Покращення медичного обслуговування

5. Співпраця з іншими навчальними закладами

6. Використання різних джерел фінансування (бюджетні та 

позабюджетні кошти)

7. Участь у грантових проектах

8. Участь у всеукраїнському та міжнародних конкурсах

9. Обмін досвідом на різних рівнях



На основі аналізу розроблений перспективний план 

розвитку школи на 6 років

Перспектива збереження сильних сторін.

1. Збереження позитивних напрацювань колективу, як платформи для сталого розвитку та 

підвищення результативності навчання та виховання учнів.

2. Сприяння в організації виховної та позашкільної роботи й впровадження виховної 

системи «Пласт».

3. Спільний відпочинок, свята, екскурсії, проекти та командні тренінги.

4. Майстер-класи успішних колег, обмін напрацюваннями.

5. Підвищення фахової майстерності вчителів, шляхом проходження курсової 

перепідготовки.

6. Співпраця з іншими навчальними закладами.

7. Збереження, підтримка та розвиток існуючих гуртків (матеріальне забезпечення роботи 

гуртків шляхом залучення спонсорських та доброчинних внесків).

8. Перехід на більш швидкісний інтернет.

9. Створення сучасної гнучкої системи партнерства школи, сім’ї, соціальних та 

правоохоронних служб у справах навчання та виховання (проведення спільних свят, 

зустрічей, днів відкритих дверей). 

10. Участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах та грантових проектах.



Подолання слабких сторін.

1. Матеріально-технічна   база кабінетів, хоча у школі чимало обладнання, але все воно 

застаріле і в наш час інформатизації та комп’ютеризації для формування інформаційних 

компетентностей потрібно забезпечити кожен кабінет кожен  клас сучасними технічними 

засобами навчання (ноутбук, проектор, телевізор, принтер), меблями, дидактичним 

матеріалом, реактивами і матеріалами (до завершення впровадження освітньої реформи ) 

використавши можливості бюджетних  коштів. 

- В  2019 році придбати в школу  проектор, замінити поверхні парт у 2-х  класах,  

використавши можливості економії бюджетних  коштів .  

2. Недостатня робота Web – site. Мало інформації про позитивний досвід роботи школи. 

Для покращення цього планую:

- В 2019 році створити творчу групу ( редколегію)  шкільного сайту, використавши  

досвід інших шкіл.

3. Наповнюваність класів - це теж слабка сторона школи. Вважаю, що саме  поширення 

інформації про позитивний досвід роботи школи, територіальне розміщення школи та 

підвіз учнів шкільним автобусом покращить цю ситуацію .



4. Відсутність  гарячого харчування планую подолати шляхом організації буфетного 

варіанту, а згодом і введенням в дію їдальні, використавши  досвід інших шкіл,  та 

співпраці з батьківською громадськістю.

5. Забезпечення підручниками планую вирішити шляхом замовлення  підручників  авторів 

які використовуються у більшості шкіл району.

6. Продовжити роботу з енергозбереження школи. У 2019 році зробити ремонт каналізації,  

до 2022 року утеплити фасад, а до 2024 зробити обмостку школи використовуючи 

можливості  державного, місцевого бюджетів, спонсорських коштів та доброчинних 

внесків.

Зменшення  загроз
Школа завжди була центром культурного й інтелектуального життя села, вона завжди 

відкрита, щоб батьки і всі жителі могли долучитися до наших дій і проектів, а учень 

відчував себе повноцінним членом громади.

Отож,  щоб зменшити цю загрозу, необхідно:

- обладнати актовий зал; 

- створити музей села;

- організувати роботу гуртків і спортивних секцій;

- запровадити професійне навчання 



Використання можливостей

 залучення бюджетних, спонсорських коштів та доброчинних внесків

 територіальне розміщення школи

 співпраця з іншими навчальними закладами

 обмін досвідом

 залучення до навчально-виховного процесу успішних людей

 участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і грантах

 організація підвезення учнів і вчителів

 співпраця з організаціями та закладами на території села

Всі ці можливості  використати  для  стабільності сильних сторін,  

подолання слабких сторін та зменшення загроз.



Тепер завдання учителя не тільки навчити дитину читати, рахувати, 

писати, він повинен прищепити дитині навички розв'язання творчих 

завдань, вміння аналізувати та інтерпретувати інформацію, тобто 

навчити дітей бачити і формулювати проблему, аналізувати факт, 

працювати з різними джерелами, висувати гіпотези, здійснювати 

перевірку їх правильності, формулювати висновки, відстоювати свою 

позицію при обговоренні як у процесі навчальної діяльності, так і через 

додаткову освіту.

Дитина розвивається успішно тоді, коли вона не просто засвоює чужий 

досвід і чужі знання, а вміє творити, створювати свої власні знання 

про світ.



Дякую за увагу!


