


Проектування розвитку освітнього середовища 

навчально-виховного комплексу №12







тут вона не готується до 

життя, а повноцінно живе





вчитись;

працювати;

жити;  

реалізувати себе.



Полікультурні компетентності;

Комунікативні компетенції;

Інформаційні компетенції; 

Здатність приймати рішення і виконувати соціальні 
ролі.



 97 приміщень ( 87 навчальних кабінетів );

 3 каб. Інформатики;

 Інтернет-мультимедійний лінгафонний каб.;

 Інтернет-мультимедійна конференц зала;

 2 їдальні;

 3 спортивні зали;

 Зала сучасної хореографії;

 Гімнастична зала;

 Хімічний каб. з мультимедійним обладнанням та інтерактивною 

дошкою. 

У навчально-виховному процесі використовується: 

 59 комп’ютерів;

 6 проекторів;

 42 плазмові телевізори;

 28 ноутбуків



6 класів 
пропедевтичних 

14 класів поглиблене 
вивчення предметів

17 класів

за програмою 
«Інтелект України» 

Загальна  кількість класів   58

6 класів 
пропедевтичних 

28 класів поглиблене 
вивчення предметів

21 класів

за програмою 
«Інтелект України» 

Загальна кількість класів 
57   

І зміна- 44 класи, 1380 учнів  

ІІ зміна-14 класів, 377 учнів 

1757 учнів

І зміна- 46 класів, 1389 учнів  

ІІ зміна- 11 класів, 327 учнів 

1716 учнів

58 класів

6 ГПД 56 класів

6 ГПД









Розгалужена 
система 

навчання в 
НВК №12

Індивідуально-
групові заняття 

для підготовки до 
ЗНО 

Курси за 
вибором

Факультативне 
поглиблене 
вивчення 
окремих 

предметів

Індивідуально-
групові заняття 
для підготовки 

до ДПА

Факультативи



 Казкова мозаїка;

 Детектив у зарубіжній літературі;

 Розв’язування задач з 
параметрами;

 Німецька мова, Країнознавство»;

 Ми – громадяни України;

 Вибрані питання з алгебри;

 Вчимося бути громадянами;

 Операційні системи;

 Українські мотиви та образи в 
зарубіжній літературі;

 Основи демократії (громадянська 
освіта);

 Фізика. Науково – дослідницький 
аспект;

 Основи християнської етики; 

 Історія Голокосту.



http://www.tortrade.ru/images/products/img/jpg/s1t4276m.jpg
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Інформаційні освітні технології в школі – це:

Школа веде свою інтернет – сторінку

www.nvk12.rv.ua

Школа веде свою інтернет – сторінку

www.nvk12.rv.ua
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Вища категорія(без 
звання)

Звання"Старший 
вчитель"

 Спеціалісти - 26 учителів (17%)

 ІІ категорія – 17 учителів (11%)

 І категорія – 17 учителів (11%)

 Вища категорія – 94 учителя (61%)

 Вища категорія (без звання)– 18

учителів (12%)

 Вища категорія, звання “Старший

учитель” – 26 учителів (17%)

 Вища категорія, звання “Учитель-

методист” – 50 учителів (32%)



Навчальний рік К-ть

учнів у

школі

К-ть учнів,

що

навчалися

на високому

рівні

Високий і достатній рівні

навч. досягнень

Кількість

учнів

% від загальної

кількості

2011-2012 н.р. 1661 131 (8%) 811 49%

2012-2013 н.р. 1692 174 (10%) 895 53%

2013-2014 н.р. 1701 175 (10%) 882 52%

2014-2015 н.р. 1759 189 (11%) 923 53%

2015-2016 н.р. 1745 209 (12%) 895 52%

2016-2017 н.р. 1756 225 (13%) 905 52%

Всього 10314 1103 (11% ) 5311 52 %



 10  випускників 9 – х класів отримали 
свідоцтво з відзнакою ( 8  % )

 4 учні 11-х класів отримали золоту медаль

( 7 % )

 4 учні отримали срібну медаль ( 7% );

 25 учнів 11 - х кл. отримали грамоти за 
особливі досягнення з окремих предметів 

( 41% ), 

 207 учнів перевідних класів (2 – 8, 10 кл.) 
нагороджені похвальними грамотами (12%)



Назва навчального закладу
Місц

е
TOP

Рейт. 

бал

Бал 

ЗНО

Учні

в / 

тесті

в

Скла

в (%)

КЗ "Школа-інтернат ІІ-ІІІ ст. 

"Рівненський обласний ліцей" 

Рівненської обласної ради

1 25 154.4 166.8
131/48

1
100

Рівненська українська гімназія 2 62 150.3 171.8 47/157 100

Рівненський природничо-

математичний ліцей "ЕЛІТАР" 

Рівненської міськради

3 174 143.8 163.1 56/200 100

Рівненська гуманітарна гімназія 

Рівненської міськради
4 192 143.1 161.9 61/216 99

Рівненський НВК №12 

Рівненської міськради
5 213 142.4 161.3 61/209 99

Рейтинг шкіл Рівного



 «Ціннісне ставлення до суспільства і до 
держави»;

 «Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, 
людей»;

 «Ціннісне ставлення до природи»;

 «Ціннісне ставлення до мистецтва»;

 «Ціннісне ставлення до праці»;

 «Ціннісне ставлення до себе».

Виховна робота

здійснюється за напрямами:

Спільно з батьківською громадськістю реалізовано 39  проектів  





•Придбано медикаменти – 1500 грн.

•Придбано миючі та дезинфікуючі засоби – 1500 грн. 

(12.2016р.)

•Придбано сантехніку (лічильник води, кран, фільтр) – 3452 грн. 

(25.07.2017р.)

•Зроблено поточний ремонт частини покрівлі в школі-філії –

48274,80 грн. (07.2017р.)

•Оплачено навчання з перевірки знань «Правил експлуатації 

установок і теплових мереж» – 264,44 грн. (03.08.17р.)

•Придбано телевізор LG 32LM510V в каб. 200 – 5800грн. 

(08.2017р.) 

•Виділено кошти на капітальний ремонт фасаду школи –

1681862,40 грн.

Впродовж 2016-2017 н. р. 

за бюджетні кошти



Відповідальна 

особа 

Інвентарний 

номер

1. Прончук М.В. 10480505 комп’ютер 2017 Каб.№201

2. Прончук М.В. 10480506 комп’ютер Каб.№201

3. Прончук М.В. 10480507 комп’ютер Каб.№201

4. Прнчук М.В. 10480508 комп’ютер Каб.№201

5. Прончук М.В. 10480509 комп’ютер Каб.№201

6. Прончук М.В. 10480510 комп’ютер Каб.№201

7. Прончук М.В. 10480511 комп’ютер Каб.№201

8. Прончук М.В. 10480512 комп’ютер Каб.№201

9. Прончук М.В. 10480513 комп’ютер Каб.№201

10. Прончук М.В. 10480514 комп’ютер Каб.№201

11. Прончук М.В. 10480515 комп’ютер 2017р Каб.№201

•Придбано 11 кмп’ютерів

Впродовж 2016-2017 н. р. 

за бюджетні кошти



Інститут Гете:

- Придбано для учнів та вчителів школи методичні та навчальні посібники.

2.Бізнес – центр ( Шиляєв О. Л. )

Проплачено харчування делегації дітей із м.Маріуполь (упродовж 7 днів, 20 чоловік)

3. Кафе «Торнадо» ( депутат міської ради Бабат О. В.)

Забезпечено харчування учителів, які викладають за програмами науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України», учасників Всеукраїнського семінару (упродовж 5 днів, 150 

чоловік)

4. Програма «Школа енергії»

Проплачено 8 стендів та оздоровлення 12 дітей. Отримано навчально-методичну 

літературу.

5. Програма «Демократична школа»

Проплачено 12 тематичних стендів. Отримано навчально-методичну літературу.

6. Громадська організація «Нова надія»

Оздоровлено упродовж тижня 30 дітей школи у літньому мовному таборі  «Power Camp»

7. Міжнародна федерація  по роботі з дітьми TPD

Оздоровлено 30 дітей у мовному таборі, отримано подарунки до Дня захисту дітей, 

отримано навчально-методичну літературу по вивченню польської мови

8. Всеукраїнська програма «Інтелект України». 

Отримано навчально-методичну літературу. Оплачено навчання 12 учителів школи по 

підвищенню кваліфікації, які отримали сертифікати коучів.

9. Громадськість міста (благодійна допомога)

Оплачено встановлення відеоспостереження та подаровано 

4 комп’ютера б/в.



Облаштування 

1. сучасного тренажерного залу, 

2. спортивних майданчиків.

 фасаду;

 тепломережі;

 даху.

 Огорожа території школи.

Капітальний ремонт:

 туалетних кімнат у 

примішенні старшої школи 

нового корпусу



Забезпечення кабінетів сучасним  

обладнанням та лабораторними 

приладами:

 кабінети  фізики - прилади для 

лабораторних робіт, мультимедійне         

оснащення;

 біології - прилади для лабораторних 

робіт;

 трудового навчання – сучасні з числовим 

програмним керуванням станки по 

обробці металу та дерева, електроплити



2015



2016



2017






У школі забезпечено рівний  доступ 

до якісної освіти усіх категорій дітей 

відповідно до їхніх потреб.



Якісна освіта сьогодні

є запорукою щасливого майбутнього

України


