Про підсумки розвитку загальної середньої, позашкільної та дошкільної
освіти у 2014 р. та визначення завдань на 2015 рік
Часи змінюються і ми змінюємося, а разом з нами змінюється школа. Освіта
була і надалі залишається найвищим національним пріоритетом, основою для
розвитку особистості, суспільства та держави. Тому створення високоефективної
системи якісної освіти – це об’єктивна вимога часу.
Минулий навчальний рік характеризувався напруженою роботою освітян
району, яка була націлена на виконання рішень колегій Міністерства освіти і науки
України, райдержадміністрації, управління освіти і науки облдержадміністрації,
відділу освіти щодо створення умов рівного доступу до здобуття якісної освіти в
навчальних закладах району, проведення зовнішнього незалежного оцінювання
соціальний захист учасників навчально-виховного процесу.
У 2014 навчальному році зусилля відділу освіти, районного методичного
кабінету педагогічних працівників були зосереджені на реалізацію пріоритетних
напрямів розвитку освіти і спрямовували свою діяльність на виконання Конституції
України, законів України в галузі освіти, реалізацію указів Президента України „Про
невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування розвитку освіти в Україні ”,
„Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні”, „Про заходи щодо
забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”, основних положень
Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2011-2021 роки, Національного
плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки
«Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава»,
прийнятих розпоряджень голови обласної та районної державних адміністрацій,
затверджених районною радою цільових програм.
Підсумовуючи минулий рік можемо засвідчити, в співпраці з органами
місцевого самоврядування, батьківської громадськості нам вдалося не лише
забезпечити стабільну роботу галузі і досить високу якість освіти, а й зробити
реальні кроки щодо модернізації багатьох освітніх ланок.

Реалізації районних освітянських програм
Відділом освіти вживається ряд заходів щодо консолідації ресурсів
територіальних громад регіону для приведення структури системи загальної
середньої освіти у відповідність із соціальними запитами його громадян на якісну
освіту.
. Успішно реалізуються районні програми, на виконання яких у 2014
році були проведені видатки на загальну суму 3млн 444 тис 200 грн. ( Програма
розвитку позашкільної освіти (діяла 6 місяців) та Комплексна програма розвитку
освіти )
Упродовж 2014 року експертною комісією відділу освіти проведена
атестаційна експертиза ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павлівка, ЗОШ ІІ ст. с. Жашковичі, ЗОШ Іст.
с . Переславичі, с. Старосілля, НВК с. Самоволя, проведені комплексні перевірки
ЗОШ сіл Грибовиця, Литовеж, Риковичі, ДЮСШ, Морозовичі.
Атестаційна експертиза показала, що педагогічні колективи шкіл
забезпечують на достатньому рівні реалізацію державної політики в галузі освіти,
виконання вимог чинного законодавства, завдань, визначених Національною
доктриною розвитку освіти України. Проведена певна робота зі створення умов для
здобуття учнями повної загальної середньої та дошкільної освіти, зміцнення
навчально-матеріальної та матеріально-технічної бази шкіл та садочків.

Дошкільна освіта
Предметом постійної турботи як відділу освіти, так і громадськості, органів
управління є дошкільне виховання і навчання, розвиток мережі дитячих навчальних
закладів незалежно від типів і форми власності, відповідно до освітніх запитів
населення. На сьогоднішній день внесені зміни до Закону України «Про дошкільну
освіту» у частині забезпечення обов’язковості здобуття дошкільної освіти дітьми
п’ятирічного віку. Основною метою нововведення є створення рівних стартових
умов для дітей п’ятирічного віку до майбутнього навчання в школі, формування
культури поведінки, моральних почуттів, використовуючи для цього різні види
діяльності.
Організація дошкільної освіти в Іваничівському районі здійснюється
відповідно до Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття),
Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства»
та інших нормативно – правових актів.
З метою розвитку дошкільної освіти в районі планомірно реалізується
державна політика спрямована на збереження і розвиток системи дошкільної освіти,
проводиться робота щодо забезпечення доступності освіти та підвищення рівня
освітніх послуг.
Організація дошкільної освіти в Іваничівському районі здійснюється
відповідно Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону
дитинства», програм «Українське дошкілля», «Дитина», «Впевнений старт» та інших
нормативно – правових актів.
З метою розвитку дошкільної освіти в районі планомірно реалізується
державна політика спрямована на збереження і розвиток системи дошкільної освіти,
проводиться робота щодо забезпечення доступності освіти та підвищення рівня
освітніх послуг.
В районі забезпечується розвиток необхідної мережі дошкільних навчальних
закладів.
Станом на 1 січня 2015 року мережа ДНЗ становить 26 одиниць. З них
круглорічних – 19ДНЗ, один НВК, сезонних – 6. У них здобувають дошкільну
освіту 908 дітей. У дитячих садках функціонує 52 групи, з яких 3 групи раннього
віку у ДНЗ смт Іваничі та 15 груп короткотривалого перебування дітей. У 2013-2014
навчальному році у ДНЗ району охоплено дошкільною освітою на 46 дітей більше
за рахунок створення додаткових місць та відкриття другої групи у ДНЗ с. Соснина
22.12.2013р на 20 місць.
На особливому контролі питання обліку дітей дошкільного віку та
підготовка п’ятирічок до навчання в школі. Показник охоплення дітей п’ятирічного
віку організованими формами дошкільної освіти на базі ДНЗ, загальноосвітніх шкіл
становить 100 відсотків. Дошкільнята проходили підготовку при дошкільних
навчальних закладах та у 15 групах короткотривалого перебування, якими було
охоплено 150 дітей.
У дошкільних навчальних закладах району дошкільну освіту здобувають 237
дітей пільгових категорій: 54 дитини із малозабезпечених сімей, 150 з багатодітних
сімей, 4 дитини-інваліди, 26 дітей ліквідаторів аварії на ЧАЕС.
В районі забезпечують надання дошкільної освіти 92 педагогічних
працівники (місто -27, село – 65), з них вищу освіту мають 27 педагогів, що складає
29% від загальної кількості та з середньою спеціальною освітою – 65 педагоги
(71%).
Для покращення харчування у дошкільних навчальних закладах і надалі
посильну допомогу надають батьки у вигляді овочевої та іншої

сільськогосподарської продукції, що дає змогу збільшити фактичну вартість
харчування. Приведений у відповідність до ст. 35 Закону України «Про дошкільну
освіту» і розмір плати батьків за харчування дітей у ДНЗ району. В середньому по
селищу він становив 6 грн, або 50 відсотків вартості харчування дітей за день, по
селу 3,04 – 23 відсотки вартості харчування.
Середній показник вартості харчування на одну дитину в день по району
станом на 01.01.15р. становить – 12.93, село – 13грн, селище – 13.23грн.
Середній показник виконання натуральних норм харчування у дошкільних
закладах станом на 01.01.2015 році становить 75 проти 77%, у минулому році.
Головне завдання, над яким працювали дошкільні навчальні заклади
Іваничівського району у 2013-2014 навчальному році:
створення сприятливих умов для
особистісного становлення і творчої
самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності, пізнавального
інтересу, озброєння вміннями самостійно здобувати знання, розвиток в неї ціннісного
ставлення до людей.
Відповідну науково-теоретичну та методичну підготовку педагогічних кадрів
забезпечують 2 районні методичні об’єднання. Організована робота завідувачів
ДНЗ (керівник РМО Косик Л.І.). Семінари проведені протягом навчального року,
вирішували проблеми управлінської діяльності. Цікаво і ефективно пройшли
семінари в ДНЗ «Сонечко» с. Переславичі, (Портрет сучасного завідувача
дошкільним закладом), ДНЗ «Буратіно» с. Старий Порицьк ( Проблеми формування
здорової дитини в сучасних умовах), ДНЗ «Колосок» с. Риковичі (Організація
навчально – виховного процесу в дошкільних закладах), в ДНЗ с. Завидів «Сучасний
підхід до впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів
дошкільної науки у навчально-виховний процес дошкільного навчального закладу»,
«Робота ДНЗ за пріоритетними напрямками діяльності». Все це сприяло підвищенню
фахової майстерності керівників, запровадженню інтегрованого виховання та
навчання дітей дошкільного віку у ДНЗ.
Добре була
організована робота методичних об’єднань вихователів ДНЗ.
Проблема над якою працювали методичні об’єднання (всіх груп): «Розвиток творчої
активності та підвищення професіоналізму педагогічних кадрів, використання
новітніх технологій та створення належного розвивального середовища в групах.»
На належному рівні проходили методичні об’єднання
в ДНЗ «Пролісок» с.
Милятин (соціальний розвиток дітей) , ДНЗ «Калинонька » смт. Іваничі (
інтелектуальний
та креативний розвиток особистості), ДНЗ «Дюймовочка»
(створення умов для трудового виховання), ДНЗ с. Самоволя «Використання
принципу інтеграції у навчально-виховний процес дошкільного закладу», ДНЗ смт
Іваничі «Використання народних ігор на музичних заняттях у ДНЗ», «Підготовка
дітей до школи
Відповідно плану атестації з 2011 по 2014р проатестовано15вихователів.
Щороку згідно графіка педагогічні працівники проходять курси підвищення
кваліфікації при Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти. В 2011
році пройшли курси 5 педагогів, 2012 – 6, у 2013 – 18, у 2014р – 11 педагогів.
Селищна та сільські ради дбають про поліпшення матеріальної бази
дошкільних навчальних закладів. Так, у 2014році встановлено 9 вікон у ДНЗ с.
Мишів за кошти місцевого бюджету(18177грн). У 2014році за кошти місцевого
бюджету(22тис. грн.) зроблено ремонт кухні у ДНЗ с. Мишів, придбано дитячі меблі
на суму 22722грн, електроплиту(2600грн), витяжку(840грн).
Забезпечується підвіз 68 дошкільнят до закладів сіл Тишковичі, Соснина,
Луковичі, Іваничі, Мишів. Планується налагодити підвіз до ДНЗ с.Мовники.

На сесії районної ради від 17.10.14 №32/8 розглянуто виконання Програми
«Дошкільна освіта Іваничівського району на 2010-2014р» та затверджено зміни до
«Комплексної програми розвитку освіти Іваничівщини на 2013-2017р», включивши
розділ «Дошкільна освіта», в якому намічено заходи щодо створення умов для
рівного доступу до дошкільної освіти, забезпечення права маленьких громадян на
отримання освіти, максимальне охоплення дошкільною освітою дітей п’ятирічного
віку, комп’ютеризації ДНЗ, відкриття нових груп.
Освітній простір системи загальної середньої освіти
Мережа навчальних закладів відповідає повністю запитам громади. В районі
функціонує 41 загальноосвітня школа, 26 дошкільних, 2 позашкільних навчальних
заклади. Передбачається закриття ЗОШ І ступеня с. Кречів, діяльність якої було
призупинено з 01.09.2013р.
В районі функціонує 3 малокомплектні школи І ступеня (ЗОШ с. Грушів,
с.Орищі, с. Млинище) та 3 малокомплектні школи ІІІ ступеня (ЗОШ сіл Луковичі,
Литовеж, Стара Лішня)
Зовнішнє незалежне оцінювання
Однією з найістотніших змін в освітній системі України останніх років стало
впровадження зовнішнього незалежного оцінювання випускників.
Зменшена кількість предметів, дворівневі тести, поєднання ЗНО та ДПА,
дійсні сертифікати лише 2015 року та введення стобального порогу, - п’ять
нововведень чекають у 2015 році на абітурієнтів, які здаватимуть тести зовнішнього
незалежного оцінювання.
Зовнішнє незалежне оцінювання проводитиметься у квітні-липні 2015 року,
відбудеться тестування з української мови та літератури, історії України,
математики, біології, хімії, фізики, географії, російської мови та з іноземних мов–
англійська, німецька, французька, іспанська. Так, з переліку предметів для ЗНО
знята всесвітня історія та світова література. З 12 пропонованих предметів
абітурієнти мають змогу обрати максимум чотири, як і торік. Усі тести перекладуть
на шість мов нацменшин – російську, польську, румунську, молдовську,
кримськотатарську та угорську.
Серед новацій 2015 року – тести двох рівнів (базового та поглибленого) з
української мови та літератури та математики. Абітурієнт повинен знати, який
рівень йому потрібно обрати, прочитавши правила прийому омріяного вишу. Саме
ВНЗ встановлюватимуть перелік предметів та вказуватимуть, предмет якого рівня
потрібен буде під час вступу. В 2015 році буде дійсний лише сертифікат 2015 року.
Отже, всі випускники минулих років, які мали намір доздати один предмет у 2015
році, повинні реєструватися на всі предмети ЗНО, які встановлять виші, щоб
отримати результат сертифікату 2015 року. Це пов’язане з тим, що у 2015 році
вводиться нова шкала оцінювання – поріг «склав-не склав». Якщо у попередні роки
відсікалися від участі у конкурсі до ВНЗ абітурієнти, які не здали ЗНО на 124 бали,
то тепер виші не матимуть цього порогу. Натомість буде встановлений стобальний
поріг «склав-не склав». Цей стобальний поріг визначатимуть експертні групи з
кожного предмету після його здачі. Це – мінімальні знання, які потрібні абітурієнту
для навчання у ВНЗ. Саме із введенням цього порогу скасована лінія у 124 бали.
Виші матимуть право встановлювати свій вищий поріг для того, щоб відібрати
абітурієнтів.
Для того, щоб отримати атестат з української мови та літератури у 2015 році,
всі повинні зареєструватися і здавати ЗНО, тобто формат державної підсумкової
атестації буде проведений у форматі ЗНО. Усі випускники реєструватимуться для

ЗНО, отримають тестовий зошит з української мови та літератури. Із нього буде
виокремлено завдання з української мови, за які за дванадцятибальною шкалою учні
отримають оцінку для свого атестату. Пункт тестування з української мови і
літератури буде працювати і на базі школи-гімназії.
Під час проведення пробного тестування в Іваничах буде працювати пункт
пробного тестування на базі НВК ( директор Шевчик М.С.)
Для участі в пробному тестуванні зареєструвалося 117 випускників (58,8 %),
що на 22 учні більше ніж минулого року (ПЗНО 2014 - 95 (46 %)
Забезпечення підвезення до шкіл учнів сільської місцевості.
З метою виконання вимог законодавства щодо забезпечення у сільській
місцевості регулярного безоплатного підвезення до місця навчання і додому учнів та
педагогічних працівників, підвищення якості освіти сільської молоді, раціонального
використання кадрового потенціалу педагогічних працівників загальноосвітніх
навчальних закладів у сільській місцевості в області створено належні умови для
безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних
працівників сільської місцевості.
На виконання державної соціальної програми «Шкільний автобус»,
затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31 в
редакції постанови Кабінету Міністрів від 09 червня 2011 року № 614, районної
Програми «Шкільний автобус», затвердженої рішенням Іваничівської районної ради
від 26.07.2006 р. №3/13 в редакції рішення Іваничівської районної ради від
30.12.2010 р. №3/2 «Про продовження та внесення змін до районної Програми
«Шкільний автобус» відділом освіти і науки, керівниками дошкільних,
загальноосвітніх навчальних закладів вживаються заходи щодо організації
безпечного, регулярного і безоплатного перевезення учнів, дітей та педагогічних
працівників дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів у сільській
місцевості до місця навчання, роботи і додому. Питання перевезення учнів до місць
навчання і додому на постійному контролі у відділі освіти і науки. Для перевезення
дітей використовується 9 (дев’ять) шкільних автобусів ( 5 - придбано за кошти
Державного бюджету, 3 - за кошти районного бюджету, 1 – за кошти обласного
бюджету ).
За період дії Програми значно збільшився відсоток перевезення учнів до
навчальних закладів: 2006 р.- 37%, 2007 р.- 51%, 2008 р.- 84%, 2009 р.- 91%, 2010 р.92%, 2011 р.- 100%, 2012р.-100%,2013-100%,2014-100%.
Станом на 01.01.2015 р. за межею пішохідної доступності проживають 761
учнів і 244 вчителів. Перевозяться шкільним автобусом - 746 учнів та 35 вчителів
рейсовими автобусами – 15 учнів та 209 вчителів.
Разом з тим є проблеми для вирішення. Потребують заміни шкільні автобус
марки ПАЗ-3205 у ЗОШ І-ІІІ ст. с. Павлівка, 2000 року випуску та БАЗ А 079.03 у
ЗОШ І-ІІІ ст. Мишів, 2005 року випуску
Відсутні гаражі для шкільних автобусів у ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Гряди, Поромів,
Бужанка. Вимагає удосконалення робота з питань проведення передрейсових
оглядів автобусів механіками.
Комп’ютеризація навчальних закладів
В загальноосвітніх школах району налічується 282 одиниці комп’ютерної
техніки.
Комп’ютерних класів: в ЗОШ І-ІІІ ступеня – 17; в ЗОШ І-ІІ ступеня – 9.

У 2013-2014 навчальному році можливість використовувати всесвітню мережу
мали 14 ЗОШ І-ІІІ ступеня, 12 ЗОШ І-ІІ ступеня, та 1 ЗОШ І ступеня (с. Верхнів).
Всього до Інтернету підключено 27 шкіл.
Основною проблемою залишається технічне забезпечення навчального
процесу. Щороку техніка старіє та виходить з ладу, ремонт потребує значних затрат,
оскільки окремі деталі уже не випускають в продаж. В усіх ЗОШ І-ІІ ступеня
застаріла техніка, яка частково уже вийшла з ладу або потребує постійного ремонту.
У 2014 році продовжувалось навчання за програмою «Інтел. Навчання для
майбутнього». Всього навчання за даною програмою пройшло 548 педагогів
загальноосвітніх шкіл району.
Однак, запровадження оновлених Державних стандартів вимагає нових
підходів до питання комп’ютеризації шкіл.
Ми повинні забезпечити школи необхідною кількістю комп’ютерів та
підготувати учителя до роботи за оновленим змістом навчальних програм, навчити
їх використанню інформаційно-комп’ютерних технологій.
Організація профільного навчання учнів
Станом на початок 2014/2015 навчального року профільним навчанням
в районі охоплено 415 ( 100% ) учнів 10-11 класів шкіл району. З них 93 (22%) –
навчаються за природничо-математичним напрямом, 19 (4,5%) – за суспільногуманітарним, 266 (64%) – за філологічним профілем, 37 (9%) – за технологічним.
Однак, щорічно збільшується відсоток учів, що навчаються у філологічному профілі
та зменшуються інші профілі.
Профілізація передбачає створення рівного доступу до якісної освіти
школярами різних категорій відповідно до їх нахилів та потреб, розширення
можливості спеціалізації учнів, що має значення для побудови успішної професійної
кар’єри. Профільна орієнтація повинна бути націлена на надання психологопедагогічної допомоги учням у прийнятті рішення щодо вибору профілю навчання.
Наступною сходинкою є добровільне об'єднання загальноосвітніх навчальних
закладів і створення освітніх округів. В районі планується функціонування трьох
освітніх округів , де є забезпечений підвіз учнів: а саме
Іваничівський,
Поромівський, Павлівський освітні округи.
474 школярі 8-9 класів поглиблено вивчають навчальні предмети,
зокрема 237(50%) школярів вивчають поглиблено українську мову і літературу,
історію України -86(18%), математику-46(9,7%), біологію -50(10,5%), географію 32(6,7%), хімію - 25(5%)

Обдаровані діти
Одним з пріоритетних напрямків роботи освітянських установ є виявлення,
розвиток та підтримка обдарованих дітей.
Відповідно до наказу відділу освіти від 30 вересня 2014 року №351-од «Про
проведення І-ІІ етапів та підготовку до ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад
у 2014/2015 навчальному році»» у жовтні-грудні 2014 року проведено І-ІІ етапи
Всеукраїнських учнівських олімпіад з основних навчальних дисциплін.
У ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад взяли участь 629 учасників, зокрема з
української мови і літератури – 88, історії – 69, хімії – 55, географії – 89, біології –
66, німецької мови – 11, англійської мови – 34, фізики – 69, математики – 106,
інформатики – 16, екології – 15, астрономії – 11. За підсумками ІІ етапу олімпіад
переможцями стали 208 учасників 6-11 класів, із них: 35 – показали найкращі
результати, виборовши І місце, 66 – ІІ і 107–ІІІ місця. Серед переможців – 148 учнів

загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ та І-ІІІ ступенів шкіл (71,2%), 60 –
вихованці НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі (28,8%).
З 12 січня 2015 року розпочався ІІІ (обласний) етап Всеукраїнських учнівських
олімпіад з базових дисциплін, в якому візьмуть участь 42 переможці ІІ (районного)
етапу з 6 навчальних закладів (НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі
(27 учасників), КЗ «Іваничівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 імені Юрія
Лелюкова» (1), ЗОШ І-ІІІ ступеня сіл Гряди (5), Заболотці (1), Колона (2),
Поромів (6).
За підсумками проведених олімпіад школярі району вибороли 15 призових
місць, з них 5 – ІІ місць (англійської мови (2), історії (2), німецької мови (1); 10 – ІІІ
місць (фізики (2), хімії (2), математики (2), географії (3), німецької мови (1).
За підсумками олімпіад ІІ місця вибороли: з англійської мови –Кравець
Ангеліна, Никитюк Оксана (НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі),
історії – Бадзюнь Віталій (ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Гряди), Джига Діана (НВК «ЗОШ ІІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі), німецької мови – Мороз Ніколь (НВК «ЗОШ
І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі), ІІІ місця: з фізики – Кобук Назар (НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі), Жук Орест (ЗОШ І-ІІІ ступеня
с.Колона), хімії – Кобук Назар, Чонтош Тетяна (НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1гімназія» смт Іваничі), математики – Лойко Богдан, Капітан Ігор (НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1-гімназія» смт Іваничі), географії – Бадзюнь Віталій (ЗОШ І-ІІІ ступеня
с.Гряди), Кулініч Олександр (ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Заболотці), Хавень Вікторія (ЗОШ
І-ІІІ ступеня с.Поромів), німецької мови – Лукашук Мирослава (НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів №1-гімназія» смт Іваничі).
ІІІ місце в обласній математичній олімпіаді імені академіка М.П.Кравчука
вибороли Лойко Роман та Чонтош Тетяна, вихованці НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1гімназія» смт Іваничі.
В районі створена Іваничівська районна філія Волинської обласної Малої
академії наук, для функціонування якої в 2013-2014 н.р. виділено 53 години, в 20142015 н.р. – 43 години.
На виконання наказу відділу освіти від 12.12.2014 №495-од «Про проведення
І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів
Іваничівської районної філії ВО МАН у 2014-2015 н.р.» 20 та 22 грудня 2014 року на
базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі проведено І (районний) етап
Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт слухачів
Іваничівської районної філії ВОМАН. У конкурсі-захисті взяли участь 16 слухачів із
7 ЗОШ І-ІІІ ступеня, з них, 6 учасників – учні 9 класу, 5 – 10 класу, 5 – 11 класу. У
2014-2015 н.р. конкурс-захист проходив у секціях мультимедійні системи, навчальні
та ігрові програми; правознавство; філософія; українська мова; німецька мова;
українська література; світова література; географія та ландшафтознавство; біологія
людини; зоологія, ботаніка; валеологія; хімія; математика; екологічно безпечні
технології та ресурсозбереження.
У вересні-жовтні 2014 року вихованці НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія»
смт Іваничі взяли участь в 7 обласних турнірах (юних економістів, математиків,
фізиків, географів, біологів, хіміків, правознавців), в 4 з них вибороли ІІІ місця,
зокрема в турнірах юних економістів, географів, правознавців, біологів.
Кузьмич Юлія, учениця 11 класу НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія»
смт Іваничі, виборола ІІ місце в індивідуальному рейтингу обласного турніру юних
географів та брала участь у складі збірної команди Волинської області у
Всеукраїнському турнірі.

Слухачами обласної очно-заочної біологічної школи є 3 учнів ЗОШ І-ІІІ
ступеня с.Луковичі та 1 – ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Поромів, школярі району є також
слухачами заочної віртуальної школи Волинської обласної Малої академії наук.
15 листопада 2014 року відбувся ІІ (районний) етап V Міжнародного мовнолітературного конкурсу учнівської молоді імені Тараса Шевченка. У ньому взяло
участь 111 учнів 5-11 класів із 27 шкіл району, зокрема: 5 кл.- 16 учнів, 6 кл.- 21
учень, 7 кл.- 22 учнів, 8 кл.- 18 учнів, 9 кл.- 16 учнів, 10 кл.- 10 учнів, 11 кл.- 8 учнів.
27 листопада відбувся ІІ (районний) етап ХV Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика, у якому взяло участь 168 учнів 4-11 класів із
усіх шкіл району, зокрема: 4 кл. – 24 учні; 5 кл.- 23 учні, 6 кл. - 26 учнів, 7 кл.- 24
учні, 8 кл.- 21 учень, 9 кл.- 24 учні, 10 і 11 кл.- по 12 учнів.
Школярі району активні учасники різноманітних очно-заочних літературних,
мистецьких конкурсів, конкурсів екологічного, краєзнавчого спрямування,
спортивних змагань. Переможці районних конкурсів брали участь у відповідних
обласних конкурсах, форумах, зльотах, Чемпіонатах тощо.
З метою популяризації туризму, спортивного орієнтування та краєзнавства
серед школярів району, підвищення туристської майстерності, визначення кращих
команд 11-12 червня 2014 року в урочищі Маловиця проведено ХІ районний
туристсько-спортивний зліт. У змаганнях взяли участь 20 команд (3 з них виступали
поза конкурсом) з 17 загальноосвітніх навчальних закладів.
Лауреатом обласного конкурсу пошуково-дослідницьких робіт учнівської
молоді «Дорогами слави і безсмертя» стала Кузьмич Яна, учениця 7 класу ЗОШ І-ІІ
ступеня с.Милятин (напрям «Фронтовий шлях військових частин і з’єднань, що
обороняли та визволяли Волинь, їх вклад в перемогу над фашистськими
загарбниками»).
Войчук Юрій, учень ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Гряди, виборов ІІІ місце в обласних
особисто-командних змаганнях зі спортивного орієнтування серед учнівської молоді
«Волинська осінь».
Грамотою Волинського обласного центру фізичного здоров’я населення
«Спорт для всіх» за зайняте ІІІ місце у Всеукраїнській програмі «Спортивна зима»
відзначено ЗОШ І-ІІ ступеня с.Мовники.
Трудове аграрне об’єднання ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Гряди взяло участь в
обласному зльоті трудових аграрних об’єднань.
Лучинець Роман, учень 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Поромів, на обласному
етапі Всеукраїнського біологічного форуму учнівської та студентської молоді
«Дотик природи» представляв проект «Лікарські рослини – рятівники від радіації, їх
використання у народній медицині» та виборов ІІІ місце.
Колективи району визнані переможцями в обласному етапі Всеукраїнського
фестивалю «Українська паляниця».
Переможцями обласного етапу «Птах року 2014 – серпокрилець чорний» у
номінації «Птах в дитячих малюнках» стали Волинець Павло, учень 6 класу НВК
«ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі, Штемпель Тетяна, вихованка КЗ
«Іваничівський БДЮТ», у номінації «Птах в дитячих поезіях» - Мельничук Софія,
учениця ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Павлівка, у номінації «Найкращий плакат, листівка,
буклет, шкільна стінгазета» - Патращук Мирослава, учениця ЗОШ І-ІІІ ступеня
с.Стара Лішня.
Учні 11 класу ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Павлівка стали переможцями обласного
етапу Національного художнього конкурсу «Календар GLOBE 2015», за підсумками
Національного етапу вибороли ІІІ місце.

Грамотою управління освіти і науки за активну участь в обласному конкурсі
вокальних ансамблів малих форм «Ми діти твої, Україно» відзначено вокальний гурт
«Резонанс» НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі.
За
підсумками обласного конкурсу юних гумористів «Посміхнемось щиро
Вишні» ІІ місце виборов Дроздюк Василь, вихованець КЗ «Іваничівський БДЮТ»,
ІІІ місце – Михалюк Уляна, учениця ЗОШ І-ІІ ступеня с.Грибовиця (номінація
«Веселий пензлик»), грамотою за активну участь відзначена Король Олена, учениця
ЗОШ І-ІІ ступеня с.Грибовиця (номінація «Вишневі усмішки»).
В обласному етапі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу дитячої та юнацької
творчості «Урок казки» (номінація образотворче мистецтво «Казковий художник»)
серед школярів молодшої вікової групи ІІІ місце виборов Дерев’янчук Андрій, учень
НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі, серед школярів середньої
вікової групи І місце виборола Червінська Софія, учениця НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів
№1-гімназія» смт Іваничі, ІІ місце – Шевчук Роман, вихованець КЗ «Іваничівський
БДЮТ», ІІІ місце – Мартинюк Роксолана, учениця НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1гімназія» смт Іваничі.
Подякою управління освіти і науки за участь в обласному етапі
Всеукраїнського конкурсу-огляду соціально-педагогічних виховних систем
позашкільних навчальних закладів відзначено Василюк С.І., заступника директора з
навчально-виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Бужанка, Калюгу С.А., заступника
директора з виховної роботи ЗОШ І-ІІІ ступеня с.Поромів.
Відповідно до розпорядження голови районної державної адміністрації від
27.06.2014
№172 «Про затвердження стипендіатів іменної стипендії голови
Іваничівської районної державної адміністрації «Обдаровані діти» з вересня 2014
року по травень 2015 року призначена іменна стипендія голови районної державної
адміністрації 22 школярам загальноосвітніх (НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія»
смт Іваничі (9 стипендіатів), ЗОШ І-ІІІ ступеня №2 смт Іваничі (1), ЗОШ І-ІІІ
ступеня сіл Гряди (1), Заболотці (1), Колона (1), Поромів (2), Стара Лішня (1) та
вихованцям позашкільних (БДЮТ (2), ДЮСШ (4) навчальних закладів (за вересень –
грудень 2014 року виплачено кошти в сумі 4300 грн).
25 грудня в НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія» смт Іваничі відбулося
свято вшанування призерів ІІ етапу ХV Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика та V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та
студентської молоді імені Тараса Шевченка у 2014-2015 н.р. Начальник відділу
освіти Жук Н.А. вручила призерам районних мовно-літературних конкурсів грамоти
відділу освіти за зайняті І місця, депутат обласної ради Недищук Є.М. – дипломи та
іменні премії.

Дитячо - юнацька спортивна школа
З метою створення сприятливих умов для занять дітей сільської
місцевості фізкультурою і спортом працювали секції Дитячо-юнацької
спортивної школи у ЗОШ сіл Морозовичі, Павлівка, ЗОШ №2 смт Іваничі
(футбол), Мишів (важка атлетика), Бужанка (вільна боротьба).
За звітний період Дитячо-юнацькою спортивною школою підготовлено
70 учнів-розрядників, з них 3 кандидати і майстри спорту (вільна боротьба),
2-го 3-го та юнацького розрядів 23 учні з вільної боротьби, 8 з дзюдо, 36 з
футболу.
Результати вихованців Дитячо-юнацької спортивної школи у змаганнях
високого рівня такі: з вільної боротьби у 2013 році на чемпіонаті України
серед юніорів: Оксана Гергель 1 місце, Тетяна Джерш 3 місце, Ірина Остапук
5 місце, Катерина Жидачевська 7 місце, Вікторія Лукінська 7 місце, серед
юнаків та дівчат 1996-1997 років народження Ірина Остапук 2 місце,
Анастасія Остапук 3 місце, Ірина Крамарчук 3 місце, Єлизавета Свистун 4
місце, Тетяна Хтей 5 місце, Олена Жук 5 місце, серед юнаків та дівчат 19981999 років народження: Ольга Масловська 2 місце, Галина Довбенко 2 місце,
Тетяна Хтей 5 місце, Софія Опєвалова 8 місце, Олексій Пашко 9 місце, на
чемпіонаті Європи, який проходив у місті Скоп’є (Македонія), серед юніорів
Оксана Гергель посіла 3 місце.
Успішно виступили вихованці Дитячо-юнацької спортивної школи в
обласних змагання «Шкіряний м’яч» (юнаки 2001 р.н.), на яких посіли 4
місце.
За підсумками обласної спартакіади «Волинь спортивна - 2013» у
номінації «міжнародні та всеукраїнські змагання» Іваничівська ДЮСШ
посіла почесне п’яте місце, пропустивши вперед лише спортивні школи
м.Луцька.
У 2013-2014 н.р. Дитячо-юнацьку спортивну школу відвідували 293
дитини, що становить 8,7% (у 2012-2013 навчальному році 8,2%) від загальної
кількості учнів шкіл Іваничівського району.
Поряд із проведенням Спортивних ігор школярів району, відділ освіти
райдержадміністрації за підтримки районної організації профспілки
працівників освіти організовує змагання серед працівників освіти. Протягом
звітного періоду освітяни змагалися з баскетболу, міні-футболу, волейболу,
настільного тенісу, шахів та шашок. Всього у змаганнях взяли участь 60
освітян.

Будинок дитячої та юнацької творчості
Станом на 01.01.2014 на базі БДЮТ працює 141 гурток, в яких займаються
2411 школярів, в тому числі за напрямами роботи: науково-технічні – 24 (378
гуртківців), еколого-натуралістичні – 3 (51), туристсько-краєзнавчі – 16 (285),
фізкультурно-спортивні – 3 (64), художньо-естетичні – 84 (1448),
дослідницько-експериментальні – 2 (21), гуманітарні – 8 (149), група
раннього розвитку «Джерельце» – 1 (15).

З першого вересня відкрито гуртки військово-патріотичного напрямку на
базі загальноосвітніх шкіл сіл: Мишів, Стара Лішня, Риковичі, Грибовиця,
Завидів та КЗ «Іваничівська ЗОШ І-ІІІ ст. №2 імені Юрія Лелюкова», зараз іде
робота із створення центру патріотичного виховання на базі позашкільного
закладу.
Гуртківці взяли участь в обласних змаганнях учнівської молоді з
судномодельного спорту, змаганнях юних винахідників і раціоналізаторів з
науково-технічного напрямку, конкурсі-змаганнях з радіоелектронного
конструювання, змаганнях з автомодельного спорту, змаганні-фестивалі із
запуску повітряних зміїв, конкурсі-змаганні учнів молодшого шкільного віку
з технічного моделювання.
Гуртківці БДЮТ активні учасники районних, обласних та
Всеукраїнських виставок, конкурсів, що є підсумком плідної роботи педагогів
та дитячих колективів по збереженню народних ремесел краю, реалізації
творчих здібностей талановитої молоді у вишивці, гончарстві, кераміці,
художньому розписі, бісероплетінні тощо.
За перше півріччя 2014-2015 навчального року вихованці КЗ
«Іваничівський БДЮТ» взяли участь в 18 конкурсах, в 12 з яких стали
переможцями.
Лисенко Роман та Дорошук Віталій, вихованці гуртків судно та авто
моделювання (керівники: Лаць Василь Іванович та Соломенюк Михайло
Сергійович, у 2013-2014 н.р. були стипендіатами іменної стипендії голови
районної державної адміністрації «Обдаровані діти». А в цьому навчальному
році такою ж стипендією нагородженні Куницький Богдан та Войтюк Іван,
вихованці гуртків «Повітряні змії», судномоделювання (керівники: Лаць
Василь Іванович та Соломенюк Михайло Сергійович).
Формування духовності і моральних цінностей
Виховання учнів в навчальних закладах району здійснюється в процесі
урочної, позаурочної та позашкільної роботи з ними і носить системний
характер. Зміст виховної роботи з учнями навчальних закладів випливає із
завдань, визначених в державних закладах та урядових постановах про
школу, а саме: Конституції України, законах України «Про освіту», «Про
загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Національній доктрині
розвитку освіти, Декларації прав дитини, Концепції національного і
громадянського виховання. Дирекція шкіл всю виховну роботу спрямовує на
виконання завдань, передбачених у «Основних орієнтирах виховання учнів»,
затверджених наказом Міністерства освіти і науки №1243 від 31.10.2011 року.
Дирекція шкіл обізнана з нормативними документами з питань виховної
роботи з учнівською молоддю.
Відділом освіти розроблений План заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011-2015 роки та План заходів щодо реалізації проведення
Національної кампанії «Стоп насильству» на період до 2015 року,
затверджені начальником відділу 01.03.2011 року та 03.03.2011 року. Крім

того, наказом відділу освіти від 14.01.2013 року №16 були затверджені на
2013 рік заходи щодо виконання районної програми «Правова освіта
населення на 2012 -2017 роки», рішенням колегії відділу освіти № 1/6 від
18.02.2014 року затверджені аналогічні заходи на 2014 рік. Щороку у відділі
освіти видаються накази: № 265-од від 08.08.2014 «Про заборону
тютюнопаління у приміщеннях і на територіях навчальних закладів»; № 266од від 08.08.2014 р. «Про проведення у 2014-2015 навчальному році
місячника вивчення правил для учнів», № 293-од від 01.09.2014 «Про
затвердження плану правовиховної роботи відділу».
За даними керівників шкіл у 2013-2014 н.р. на внутрішньому шкільному
контролі перебувало 36 учнів, станом на 18.09.2014 р. – 29 учнів (2012-2013
н.р. - 53).
У 2013 році на обліку КМСД знаходилось 5 учнів: по 2 учні школигімназії, ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Мишів, один учень школи с.Гряди. у 20413 році
учнями шкіл скоєно 3 злочини (крадіжки): школа-гімназія – 2, ЗОШ с.Мишів
– 1. Учень ЗОШ с.Гряди поставлений на облік у 2012 році.
Станом на 13.05.2014 року на обліку КМСД перебувало 5 учнів: по 2
учні із ЗОШ сіл Мишів, Луковичі та один учень ЗОШ с.Риковичі (екстерн).
Станом на 03.09.2014 року на обліку КМСД перебуває 5 учнів: 2 учні
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 смт Іваничі, по одному учню ЗОШ сіл Луковичі,
Жашковичі, Колона.
Станом на 03.09.2014 р. учнями скоєно 3 злочини (крадіжки): 1- учень
ЗОШ №2, 1 – учні ЗОШ сіл Колона, Жашковичі, 1 – учень ЗОШ с.Луковичі
(закінчив школу у 2013-2014 н.р.). Учень ЗОШ с. Луковичі та учень ЗОШ №2
поставлені на облік за вчинення двох і більше адміністративних
правопорушень.
За учнями, які на даний час перебувають на обліку КМСД закріплені
класні керівники та кращі учні класу.
Кількість учнів на обліку в кримінальній міліції
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Назва школи

2013

2014

Школа-гімназія
2
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Гряди
1
ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Луковичі
2
ЗОШ І-ІІІ ст. с.Мишів
2
2
ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Риковичі
1
ЗОШ І-ІІІ ст. №2 смт
2
Іваничі
ЗОШ І-ІІІ ст.. с.Колона
1
ЗОШ І-ІІ ст.. с.Жашковичі
1
Всього
5
9
Скоєно злочинів учнями загальноосвітніх шкіл

2013

2014

К-сть

К-сть

Злочинів

3

3

Учасників

4

4

Станом на 10 жовтня 2014 року у 36 навчальних закладах викладаються
предмети духовно-морального виховання для учнів 1- 6 класів, це становить
87,8% від кількості шкіл району. 744 учні 1-6 класів охоплено вказаними
предметами, це становить 36,8 % від загальної кількості учнів 1-6 класів
району.
У 2014-2015 н.р. у 7 класі навчальних закладів району не викладається
курс «Основи християнської етики».
Організація харчування учнів
Організація харчування дітей в загальноосвітніх закладах району
здійснювалась відповідно до статті 25 Закону України „Про освіту” від
23.05.1991 №1060-ХП (зі змінами), Закону України „Про безпечність та якість
харчових продуктів” від 23.12.1997 №771/97-ВР (зі змінами), Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження норм харчування у
навчальних та оздоровчих закладах» від 22.11.2004 №1591, наказу
Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і науки
України «Про порядок організації харчування дітей у навчальних та
оздоровчих закладах» від 01.06.2005 №242/329, Інструкції з організації
харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 17.04.2006 №298/227, а
також іншими нормативно-правовими актами, що регулюють порядок
організації харчування у загальноосвітніх закладах району. Відповідно до ст.5
Закону України «Про охорону дитинства» питання харчування школярів
постійно на контролі відділу освіти, директорів шкіл, розглядаються на
колегіях відділу освіти , нарадах директорів шкіл району. Підготовлено
накази відділу освіти №286 від 27.08.14 «Про вартість харчування учнів
загальноосвітніх навчальних закладів у І (першому) семестрі 2014-2015 н.р.»,
№ 292 від 28.08.14
«Про харчування дітей-сиріт,дітей малозабезпечених сімей та учнів 1-4
класів загальноосвітніх навчальних закладів І, І-ІІ, І-ІІІ ступенів»,а також
щомісячні накази відділу освіти «Про внесення змін у списки учнів пільгових
категорій, які харчуються за бюджетні кошти». Загальне керівництво
організацією харчування у школі здійснює директор школи, який на початок
навчального року готує наказ у школі про організацію харчування, про

створення бракеражної комісії, яка контролює процес харчування протягом
року.
В районі функціонує 41 загальноосвітній навчальний заклад ( з
01.09.2013 року ЗОШ І ступеня с. Кречів призупинено), в яких у 20142015 н.р. розпочали повноцінне харчування 26 шкільних їдалень у
загальноосвітніх закладах району. Відкрито і здійснюється гаряче харчування
у п’яти роздаткових пунктах: у ЗОШ І-ІІ ст. с. Радовичі , ЗОШ І ст. с.Долинка
, ЗОШ І ст. с.Лежниця , ЗОШ І ст. с.Бортнів, ЗОШ І ст .с. Верхнів . Школярі 14 класів НВК села Самоволя харчуються, так як створено комплекс «садокшкола» ( харчування проводиться за кошти сільської ради). У 9 ЗОШ І ст. 133
школярі одержують буфетну продукцію ( чай, печиво, фрукти).
Станом на 15.01.2015 року у загальноосвітніх школах району охоплено
гарячим харчуванням 1344 учнів 1-4 класів, 281 учнів сімей
малозабезпечених та дітей-сиріт (63), дітей учасників АТО- 29, переселенців 2. Учні шкіл І-ІІ та І-ІІІ ст. мають можливість харчуватися за кошти батьків у
26 шкільних їдальнях. Поновлено матерально-технічну базу шкільних їдалень
району. Закуплено чотирі електроплити (ЗОШ сіл Заболотці, Луковичі,
Риковичі, Поромів), три морозильні камери (ЗОШ сіл Трубки,
Завидів,Соснина), сім електром’ясорубок (ЗОШ сіл Бужанка Будятичі,
Жашковичі, Мовники, Колона, Мишів, Старий Порицьк), дві мийки (ЗОШ сіл
Луковичі, Стара Лішня) всього на суму 37340 грн.
У 2015 році харчування буде здійснюватися з розрахунку 5.00 грн. діти
малозабезпечених сімей та учні 1-4 класів, 5.50 грн. діти-сироти та 2.00 учні
загальноосвітніх шкіл І ст.
Норми харчування дотримувалися на 100% з основних продуктів
харчування.
Продукти харчування постачали : ПП Кобак Г.П. (м’ясо), ПрАТ
«Нововолинський хлібзавод» (хліб та хлібобулочні вироби), рибу постачав
ПП Ярема М.М., з січня 2014 року ПП Ярема М.М. поставляє інші продукти
харчування згідно асортименту. Продукти харчування постачаються із
сертифікатами відповідності ( ветеринарна форма №2), якісними
посвідченнями та деклараціями виробника про відповідність, гігієнічними
висновками на централізований склад відділу освіти партіями. При складанні
договорів у п.2 «Якість товару» відділ освіти зазначає, що постачальник несе
відповідальність за якість продукції. У разі виявлення невідповідності
вимогам стандартів при проведенні лабораторних досліджень вартість
відшкодовується за рахунок постачальника.
Державною санітарно – епідеміологічною службою, відділом освіти
регулярно здійснюється контроль за організацією харчування дітей,
технологією приготування їжі, умовами та термінами зберігання харчових
продуктів, додержанням особистої гігієни учнями, працівниками харчоблоків.
В 14 школах району введені посади медичних сестер, які теж здійснюють
контроль за якістю харчування. У шкільних їдальнях для учнів, батьків
зроблені інформаційні стенди, на яких розміщено нормативні документи з

організації харчування школярів (постанови Кабінету Міністрів, списки дітей,
які харчуються безкоштовно, меню).

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА РАЙОНУ
На початок 2014 року в психологічній службі системи освіти
району працювало 15 осіб. Ними було охоплено 13 навчальних закладів.
Зокрема практичні психологи працювали у таких навчальних закладах:
НВК - гімназія, загальноосвітні школи І-ІІІ ст. №2 смт. Іваничі та
сіл Бужанка, Стара Лішня, Литовеж, Павлівка, Гряди, Поромів,
Луковичі, Соснина та Риковичі.
Соціальні педагоги працювали у таких навчальних закладах: НВК гімназія, загальноосвітні школи І-ІІІ ст. №2 смт. Іваничі та сіл Луковичі,
Колона, Гряди, Стара Лішня, Литовеж, Мишів.
Починаючи з вересня 2014 року введено 3 посади практичного
психолога: у ЗОШ І-ІІІ ст. сіл Колона та Заболотці та ЗОШ І-ІІ ст. Будятичі.
Три посади соціальних педагогів введено у ЗОШ І-ІІ ст. сіл Грибовиця,
Морозовичі та Низкиничі.
На сьогодні психологічна служба району нараховує практичних
психологів 14 осіб (6,25 ставки) та 10 осіб соціальних педагогів (4 ставки).
Загалом можливе введення працівників психологічної служби в закладах
освіти району: 38,5 ставок, введено 10,25 ставки – забезпеченість становить
26%

Діяльність психолого-медико-педагоічної консультації
На сучасному етапі розвитку нашої держави проблеми освіти дітей з
психофізичними
вадами
є
надзвичайно
актуальними.
Система
порушення
психофізичних
функцій
вимагає
раннього
діагностичного і корекційно-розвивального втручання. Без такої психологопедагогічної допомоги подальше навчання та соціально-трудова адаптація
дитини справді стають мало ефективними. З цією метою було створено
Іваничівську районну
психолого-медико-педагогічну консультацію, як
окрему методичну структуру при відділі освіти райдержадміністрації.
В районній ПМПК ведеться збір оперативної інформації про наявність
дітей з вадами психофізичного розвитку. Створено банк даних дітей –
інвалідів та дітей, що потребують корекції психофізичного розвитку.
Так станом на 01.01.2015 в районі всього налічувалося 112 дітейінвалідів віком від 0 до 18років, з них 5– діток дошкільного віку, 107 –
школярів. Із значними психофізичними порушеннями в навчальних закладах
району зареєстровано 170 дітей.
Серед дітей-інвалідів домінують такі види порушень:

-

порушення зору – 9;
порушення слуху – 9;
порушення опорно – рухового апарату –20;
психоневрологічними захворюваннями-52
ЗПР – 4;
розумова відсталість – 12;
порушення мовлення - 6.
Всього 65 дітей – інвалідів навчається в загальноосвітніх навчальних
закладах району, в ДНЗ- 5, та одна дитина не охоплена навчанням. Відповідно
до протоколу Волинської ОПМПК №53 від 26.09.13 року дитині-інваліду
рекомендовано соціальну-медичну реабілітацію. Оформлено індивідуальну
програму реабілітації дитини-інваліда №54/2014 р.
У 2014-2015 навчальному році за індивідуальною формою навчається
19 учнів в загальноосвітніх навчальних закладах району.
Інклюзивне навчання організоване
в загальноосвітніх навчальних
закладах району:
- ЗОШ І-ІІІст.с. Поромів на базі 2 класу;
- ЗОШ І-ІІІст.с. Риковичі на базі 9 класу;
- ЗОШ І-ІІІст.с. Риковичі на базі 3 класу;
- ЗОШ І-ІІІст.с. Заболотці на базі 2 класу;
-ЗОШ І-ІІст.с. Будятичі на базі 4 класу;
Діти різних нозологій: зниження слуху-1 дитина, порушення інтелекту-4
дітей. В ЗОШ І-ІІІст.с. Поромів працює вихователь (асистент вчителя) для
спрямування навчально-виховного процесу в інклюзивному класі .
Учні з психофізичними порушеннями працюють за 3-ма програмами:
- за загальноосвітньою (інтелект збережений) навчається 13 учнів,
- за програмою для дітей із затримкою психічного розвитку – 5 дитини;
- за програмою спеціальної школи – 6 дітей.
На базі навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи ІІІІст. №1-гімназія смт. Іваничі з 01.10.2014року створено логопедичний
пункт.
Функціонування районної ПМПК істотно змінило ситуацію у
виявленні дітей, дало можливість забезпечити тотальність виявлення дітей з
порушеннями розвитку на місцевому рівні та якомога більш раннє включення
їх у систему лікувально - відновлювальних та корекційно-розвивальних
заходів. Крім цього помітно зросла кількість дітей, які виявляються
консультаціями щороку. Істотно поліпшилась аналітична діяльність районної
ПМПК, а на її основі поінформованість відповідних державних інституцій,
що відповідальні за реалізацію державної політики у справі вирішення
проблем громадян з особливими потребами.
Районна ПМПК докладає певних зусиль для розв’язання питань по
здійсненню заходів щодо роботи з ранньої та подальшої соціальної
реабілітації дітей-інвалідів, співпрацює у цьому напрямку із службами
соціального
захисту,
охорони
здоров’я.
Постійно
проводиться
консультативно - роз’яснювальна робота серед керівників навчальних

закладів, педагогічних працівників, батьків щодо необхідності забезпечення
права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти.
Двері консультації відкриті впродовж восьмигодинного робочого дня,
куди може зайти кожний, хто потребує інформації про особливості
розвитку дитини з різноманітними видами порушень, про визначальне
значення адекватної й систематичної корекційної роботи, навчальні заклади
та їх наявність у регіоні тощо. Особливо бажаними в консультації є представники сімей, які виховують дітей із важкою патологією. Тут вони можуть
отримати професійні поради, як у родинному колі розвивати й виховувати
дитину, періодично можуть здійснювати контроль цього процесу, дізнатися
про перспективи суспільно-трудової реалізації .
Кадрове забезпечення
Відповідно до частини четвертої статті 54 Закону України «Про освіту»,
частини І статті 32 Закону України «Про дошкільну освіту», частини першої
статті 27 Закону України «Про загальну середню освіту», статті 25 Закону
України «Про позашкільну освіту» з метою стимулювання цілеспрямованого
безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних
працівників, росту їх професійної майстерності Наказом МОН №930 від
6.10.10р. (із змінами внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 та наказом №МОН №1135 від
08.08.2013р.) затверджено Типове положення про атестацію педагогічних
працівників.
В 2014 навчальному році
з 716 педагогічних працівників
-атестовано:
-керівників
-вчителів
-вихователів ДНЗ
-педагогів-організаторів
-методистів
-психологів
-працівників позашкільних установ

- 177
- 33
- 125
- 13
-1
-1
-1
-3

Відповідають раніше присвоєній категорії та присвоєно категорію
-спеціаліст
-спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії
- 25
-спеціаліст І кваліфікаційної категорії
- 21
-спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії
- 84
На відповідність займаній посаді атестовано
Присвоєно та відповідають раніше присвоєному

- 14

званню:
«старший вчитель»
- 40
«учитель-методист»
-7
«практичний психолог-методист»
-1
Освітньо-кваліфікаційний рівень педагогічних працівників
Аналіз освітнього рівня педагогічних працівників Іваничівського
району показує, що впродовж останніх років підвищений освітній рівень
педагогічних працівників району. Якщо у 2010 році кількість педагогічних
працівників з вищою освітою становила – 485(82 % ), то у 2011 році 492(83,4%), 2012-2013 – 496 (83,2%), 2013-2014-496 (83,5%) 2014-2015 494(85%)
Віковий склад педагогічних працівників
На початок 2014-2015 навчального року розподіл педагогів
загальноосвітніх навчальних закладів за віком становив:
до 30 років – 100 (17%) ;
від 31 до 40 років – 168 (28%);
від 41 до 50 років – 190 (32%);
від 51до 54років- 69 (11%);
більше 55-60років – 45 ( 7%);
60 і більше років - 29 ( 5%)
В районі працює І- заслужений вчитель України, 26 зі званням
«Учитель - методист», 156 педагогів - «Старший учитель», вчителі вищої
категорії – 258.

Діти-сироти
піклування

та

діти,

які

позбавлені

батьківського

На сьогоднішній день надзвичайно актуальними є питання щодо
реалізації нових соціальних ініціатив Президента України, координації
роботи із захисту прав дітей, зокрема, впровадження альтернативних форм
навчання, виховання, матеріального забезпечення дітей, в тому числі, дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, інтеграції в
загальноосвітній простір дітей з особливими освітніми потребами, створення
відповідного освітнього середовища.
В загальноосвітніх навчальних закладах Іваничівського району у
2014/2015 н.р. навчається 64 дитини-сироти та дитини, які позбавлені
батьківського піклування.
Згідно Закону України «Про охорону дитинства» діти-сироти та діти,
які позбавлені батьківського піклування повинні забезпечуватись
канцелярським приладдям та шкільною або спортивною формою. До
1вересня 2014 року було закуплено канцелярських товарів на суму – 6400
грн., та шкільну форму на суму 16000 грн.
64 дитини-сироти шкільного віку застраховані від нещасних випадків
та хвороб. Сума страхування становить 2560 грн.
Згідно Постанови КабМіну України від 25 серпня 2005 р. N 823
"Про затвердження Порядку надання одноразової
допомоги
дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення
18-річного віку" Дітям, яким виповнилось 18 років у 2014 році виплачено
матеріальну допомогу у сумі 1810 грн. 7 дітям –сиротам.
Заходи проведені в установах освіти у 2014 році
№
Зміст
1

Сума ( грн.)

Придбання та заміна котлів для ЗОШ с.Стара Лішня ,
с.Морозовичі, с.Топилище, с.Литовеж, с.Милятин,
с.Старосілля, с.Стрий Порицьк, Будятичі, Луковичі, Гряди
Придбання товарів для облаштування душових кімнат у
ЗОШ.с.Будятичі, с.Стара Лішня, с.Заставне

134823

3.

Придбання товарів для облаштування санітарних кімнат у
ЗОШ.с.Грушів с.Радовичі, с.Гряди

42385

4.

17550

8.

Придбання товарів для облаштування кімнат гігієни для
дівчат
Придбання товарів для облаштування кімнати для прийняття
їжі ЗОШ с.Лежниця
Придбання товарів для ремонту даху у ЗОШ с.Литовеж, та
с.Соснина
Придбання товарів для утеплення перекриття другого
поверху ЗОШ с.Колона
Ремонт приміщення та укріплення стін у ЗОШ с.Павлівка

109560

9.

Ремонт системи опалення ЗОШ с.Риковичі

26294

10

Придбання вагонки для ЗОШ с.Щенятин

7113

11

6209

12

Придбання та заміна газових лічильників у ЗОШ
с.Жашковичі, с. Щенятин , с.Радовичі
Ремонт покрівлі у ЗОШ с.Старосілля

9.

Придбання фарби для шкіл району

35100

11

Заміна дверей у ЗОШ с.Бужанка

15000

10.

Придбання вікон для ЗОШ с.Мишів 20 вікон

51862

11.

Придбання дверей для ЗОШ с.Іванівка 5 дверей

1500

12

Придбання вікон для ЗОШ с.Іванівка 2 дверей

2822

12.

Заміна вікон для ЗОШ с.Луковичі 5 вікон

9999

13.

Заміна вікон для ЗОШ с.Мовників 15 вікон

29718

14

Заміна вікон для ЗОШ с.Долинка 7 вікон

10495

15.

Заміна дверей для ЗОШ с.Млинище 1двері

4184

16
17

Придбання дверей для ЗОШ Будятичі 1 двері
Придбання вікон для ЗОШ Морозовичіі 2 вікна

3000
3582

18

Придбання вікон для ЗОШ Іваничі №2 1 вікно

10000

2

5.
6.
7.

9463

23260
38256
67500

4932

19

Придбання дверей для ЗОШ с.Древині 1 двері

4600

20

Придбання вікон для ЗОШ с.Древині 1 вікно

1069

21

Придбання вікон для ЗОШ с.Грушів 1 вікно

980

22

Придбання вікон для ЗОШ с.Гряди 1 вікно

1120

23

Придбання вікон для ЗОШ с.Соснина 2 вікна

3496

24

Придбання дверей для ЗОШ с.Стара Лішня 1 двері

3000

25

Придбання вікон для ЗОШ с.Литовеж 2 вікна

3320

26

Придбання вікон для Будинку дитячої та юнацької творчості
1 5 вікон

26898

27

Заміна вікон за позабюджетні кошти в таких школах
Верхнів 2 вікна на суму 2500 грн.
Бужанка 2 вікна на суму 4000 грн.,
Грибовиця 2 вікна на суму 5220 грн.,
Мишів 6 вікон на суму 9000 грн.,
Заміна дверей за позабюджетні кошти в таких школах
Поромів 1 двері на суму 5000 грн.,
Менчичі 1 двері на суму 2049 грн.
Повірка, заміна та ремонт лічильників та обладнання, оплата
послуг стороннім установам та організаціям
Оплата за проїзд вчителів

28
29

27769

83000
86578

