


  



 Наталівська загальноосвітня школа І-ІІ 
ступенів була введена в експлуатацію 
01 вересня 1995 року. До цього в селі 
Наталівка функціонувала школа І 
ступеня. В сучасному вигляді школа 
почала працювати з 1 вересня 1999 
року. Кількість учнів в школі станом на 
01.12.2011 р. становить 128 дітей, з них   

 1-4 класи - 47,     

 5-9 класів - 81.  

  



 Музика А.І. Василенко 

 Слова В.Письменного 

1.Свідомі ми своєї справи 

І цілий світ належить нам. 

Нам кожен успіх  для – держави,  

Ми обіцяєм школі і батькам. 

2.Шкільний поріг – до світла сходи, 

Шкільний поріг – це в юність злет, 

Де разом всі в обіймах згоди; 

Учений, робітник, поет. 

3.Ми не забудем, школо,твої стіни 

Тобі належать наші відкриття. 

Бо ти для нас – початок України 

І творча доля, і саме життя 



  

Людина тягнеться до знань 

Як земля до сонця. 

Люби свій поліський край, 

Як рідний дім, як  пісню, 

Як життя розмай. 



 

Білий колір – чистота наших помислів. 

Синій колір – стремління до вершини знань. 

Зелений  колір - колір вічного життя. 



    “Диференційований 
підхід у навчанні,як засіб 

формування всебічно 
розвиненої особистості” 

  



Освітній рівень педагогічних 
працівників. 

       

    Вищу освіту в навчальному закладі мають 19 
вчителів,  

    середню спеціальну – 1. 

         Станом на 01.12.2011 р. в Наталівській ЗОШ 
навчально-виховний процес здійснює  18 вчителів, 
педагог-організатор, практичний психолог, 
соціальний педагог. Навчальний заклад 
укомплектований педагогічними кадрами.  

       Адміністрація дотримується вимог щодо їх добору, 
розстановки, розподілу навчального навантаження, 
що забезпечує позитивне вирішення освітніх та 
виховних завдань у закладі.  



 

 

        Працювати на результат – 
його педагогічне кредо. 

 

          Усе робити на “відмінно” – 
неодмінна вимога до себе. 

 

         Йому доступний пошук 
власних варіантів і реалізація 
задуманого при підтримці 
трудового колективу, батьків, 
сільського голови, відділу 
освіти Новоград – Волинської 
РДА. 



Над позитивним кліматом  

в школі працюють: 



Вчителі початкових класів 



Вчителі предметники  



(ОЗП + ДГ + ЗМ + С 2 + БС) ІМ = ТУ 

 (особистісно зорієнтований підхід + 

демократизація і гуманізація + 

зацікавлення і мотивація +  

співпраця в квадраті + 

безперервність і систематичність. 

Усе це помножене на інвестиції в 

майбутнє).  



Модель використання комп'ютерних 

технологій вчителями: 

 ведення і оформлення 

внутрішкільної документації; 

 складання розкладу уроків; 

 створення і використання бази 

даних  учителів та учнів школи; 

 моніторинг діяльності вчителів; 



 

 

-оперативне управління навчальним закладом шляхом   

інтерактивних телеконференцій, віртуальних нарад, 

передачі термінової інформації на екрани вчительських 

машин; 

- пошук і збір інформації за допомогою Internet (від 

нормативно-правової до придбання підручників); 

-використання електронної пошти для зв’язку, 

наприклад,  

з органами управління освіти; 

- налагодження творчих зв’язків з іншими навчальними 

закладами, у тому числі і за кордоном; 

- психологічне тестування працівників школи і дітей. 



Використання комп’ютерних технологій в 
навчальній діяльності учнів: 

 
 обов’язкове вивчення комп’ютерних та інформаційних 

технологій; 

 використання навчальних програм з усіх предметів; 

 комп’ютерне тестування і контроль знань; 

 користування каталогами і замовлення книг у публічних 
бібліотеках через Internet; 

 використання учнями матеріалів, опублікованих в Internet, 
для підготовки доповідей та рефератів; 

 видання методичних розробок, шкільних збірників: 
альманахів, газет; 

 користування електронними текстами художніх; 

 використання електронних енциклопедій (“Кирилл и 
Мефодий”, Britannica, предметні енциклопедії та інші). 



Наше педагогічне кредо 

 У кожній дитині треба побачити питання, ту божу 

загадку, яку вихователь завдяки мистецтву 

виховання, прийнятого любов'ю, має вирішувати 

доти, доки ця дитина не знайде саму себе. 

 Рудольф Штейнер  

 

 



Комп'ютерний клас школи 



         Метою сучасної освіти є  готувати  людину до життя в сім’ї, громаді, країні, до 

роботи та творчості, до реалізації себе як особистості в суспі- 

льстві. Важливим чинником перегляду основних концепцій та особливо змісту освіти в 

багатьох країнах є  розширення кордонів і тих можливостей, що відкриваються перед 

молоддю. 

      Знання, вміння та навички, котрі молодь набуває й виробляє, навчаючись у 

школі,беззаперечно, є важливими. Поряд із цим сьогодні актуальності набуває поняття 

компетентності учня, що визначається багатьма чинниками, оскільки саме компетентності, 

на думку багатьох педагогів , є тими індикаторами, що дозволяють визначити готовність 

учня-випускника до життя, його подальшого особистого розвитку й до активної участі в 

житті суспільства. Орієнтуючись на сучасний ринок праці, освіта до пріоритетів 

сьогодення відносить уміння  оперувати такими технологіями та знаннями, що 

задовольнять потреби інформаційного суспільства, підготують молодь до нових ролей  у 

цьому суспільстві. Саме тому важливим нині є не тільки вміння оперувати власними 

знаннями, а й  бути готовим змінюватись та пристосовуватись до нових потреб ринку 

праці, оперувати й управляти інформацією, активно діяти, швидко приймати 

рішення,навчатись упродовж життя. Прогресивна освітня спільнота сьогодні ставить 

перед собою нове завдання – сформувати в школяра  вміння вчитись. 

  Тому і наша школа намагається вирішувати всі сучасні вимоги освіти. Сайт школи 

висвітлює її роботу, а саме методичну, позакласну, навчально-виховну, щоденну роботу 

школи, учнівського самоврядування, психологічної служби. 



  Головна сторінка веб- сайту 

присвячена історії школи, знайомить 

з педагогічним колективом та 

адміністрацією. Постійно 

поповнюється новинами роботи 

школи. 









Школа знаходиться у вигідному географічному положенні 

, межує із містом. Про це розповідає «Наталівка на карті», 

«Історія села». 



 У рубриці «Інформація для батьків» розміщено розклад 

уроків, дзвінків,  правила техніки безпеки, а також інформація 

для батьків першокласників: поради, вимоги школи, перевірка 

батьками знань, вмінь і навичок своїх дітей до навчання в 

першому класі. 

 





 Каталог статей постійно поповнюється 

статтями вчителів школи. Особливо активним 

дописувачем є вчитель української мови і літератури 

Петровська Алла Степанівна. 







   У рубриці «Методичні об’єднання» висвітлена 

робота двох методоб’єднань: 

•Класних керівників: планування  , засідання, короткі 

характеристики роботи класних керівників, виступи 

та поради психолога; 

•Вчителів початкових класів: планування, міні – порт 

фоліо вчителів початкових класів. 



 Психологічна служба школи тісно 

взаємодіє з навчанням та вихованням учнів. Працює по чітко 

спланованій системі роботи психолога, яка показана на сайті. 









   Нормальна робота закладів освіти, особливо їх матеріально-

технічне забезпечення, в сучасних умовах не можлива без 

спонсорської підтримки. Не є виключенням і Наталівська 

школа. Наш навчально-виховний заклад постійно підтримують 

благодійники-підприємці, що працюють на території 

Наталівської сільської ради. Про це розповідає рубрика «Наші 

спонсори». 



 Нещодавно в школі 

була заснована електронна 

шкільна газета «В школі». 

Матеріали , до якої 

добираються шкільною 

редакційною колегією. Вже 

випущено три номера газети . 

Готується четвертий випуск. 

Газета користується великим 

інтересом як серед учнів, так і 

серед батьків. 



 Вчителі нашої школи 

вимогливо , творчо , відповідально 

підходять до навчально-виховного 

процесу, створюючи власні напрацювання 

уроків, виховних заходів, електронних 

презентацій. Про це розповідають рубрики 

«Розробки уроків», «Наші презентації». 



Переглядаючи наш сайт , 

кожен може ознайомитися з 

роботою школи, дізнатися 

щось нове або запропонувати 

нам свої поради та 

рекомендації, які ми чекаємо 

під час листування через 

електронну пошту або у 

«Гостьовій книзі». 



 У рубриці «Позакласна 

робота» показана гурткова 

діяльність школи : 

•Вокальний гурток «Мрія» 

•Спортивний гурток 

•«Юні інформатики» 

•«Декоративно прикладна 

творчість». 

 Наші учні , займаючись у 

гуртках , розвивають свої здібності 

мистецькі, технічні, вокальні, 

ведуть здоровий спосіб життя. 

 



Використання інформаційних 

технологій під час виховних заходів 










