
 

Новоселицький заклад загальної середньої освіти №3 І-ІІІ 
ступенів – опорний заклад Новоселицької міської ради 

Чернівецького району Чернівецької області 
 
Ліцензійний обсяг 600 чоловік.  

Фактичний обсяг 516 чоловік.  

Мова освітнього процесу – українська.  

 

Діяльність Новоселицького ЗЗСО №3 І-ІІІ ступенів – ОЗ спрямована на 

створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання 

Законів України «Про освіту» та впровадження концепції Нової Української 

школи. На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного 

стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін 

навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної 

культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров'я здобувачів 

освіти.  

Пріоритетним завданням школи залишається забезпечення учнів 

необхідними   знаннями,   вміннями,   навичками, виховання здорового способу 

життя та соціально адаптованої особистості та створення єдиного інформаційно-

освітнього простору, який включає сукупність технічних, програмних, 

телекомунікаційних і методичних засобів, що дозволяють застосовувати в 

освітньому процесі нові інформаційні технології і здійснювати збір, зберігання і 

обробку даних системи освіти 

Новоселицький ЗЗСО №3 І-ІІІ ст. – опорний заклад пишається своєю 

історією та місцями в рейтингах найкращих навчальних закладів. У 2018, 2019, 

2020 році освітній заклад  посідає 6, 3, і 2  місце серед шкіл області за 

результатами ЗНО своїх випускників. За результатами предметних олімпіад 

школа серед кращих закладів області.  І вже три роки як школа носить почесне 

звання «Флагман освіти Новоселиччини». 

В школі прослідковується стабільність кадрового складу із належним рівнем 

професійної компетентності педагогічних кадрів. Якісний освітній процес 

здійснюють 42 педагогічні працівники з відповідною фаховою освітою. 60% 

мають вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Флагманами школи є 

8 учителів, нагороджених нагрудним знаком «Відмінник освіти України»; 3 

педагогів нагороджені відзнакою «Лауреат премії ім. Омеляна Поповича»; 12 

вчителів мають педагогічне звання «учитель-методист» та 11 «старший учитель». 

Педагоги працюють творчо, володіють педагогічною майстерністю, сумлінно 

виконують свою справу і за це мають подяки, грамоти МОН України,  

Департаменту освіти Чернівецької ОДА та Відділу освіти апарату виконавчого 

комітету Новоселицької міської ради. 



Показником високого професіоналізму педагогів школи є керівництво 

районними методичними формуваннями, ефективна організація та координація 

методичної роботи вчителів району. Фахова компетентність педагогів робить їх 

позитивно відомими у районі, місті та області, 11 учителів є постійними членами 

журі різних рівнів учнівських предметних олімпіад, творчих та інтелектуальних 

конкурсів, спортивних змагань.  
В закладі працює психологічна та соціальна служби, які також забезпечують 

якісні умови для навчання учнів з особливими освітніми потребами.  
З метою забезпечення можливостей для рівного доступу учнівської молоді 

до здобуття загальноосвітньої профільної та початкової допрофесійної підготовки 

у школі успішно здійснюється профільне навчання за  філологічним напрямком. 
Ефективну діяльність сучасної школи забезпечує відповідна навчально-

матеріальна база. Школа укомплектована необхідними кабінетами та 

приміщеннями для організації позаурочної роботи, факультативних та спортивних 

занять.  

Успішна робота над проєктом «Обдарована дитина», ставлення до 

талановитих дітей як національного надбання дають свої плоди:  заклад 

вважається однією з найкращих шкіл області за результативністю участі у 

предметних олімпіадах, інтелектуальних конкурсах;  92% випускників вступають 

до вищих навчальних закладів України, із них - 65% навчаються за державні 

кошти,  що стало потужним поштовхом до щорічного збільшення кількості 

здобувачів освіти.    
Учнівське самоврядування здійснюється через діяльність дитячого 

об’єднання «Райдуга», мета якого – виховання творчої, соціально активної 

особистості, здатної до саморозвитку й самореалізації.  
Школа забезпечена автобусом для підвезення здобувачів освіти до 

навчального закладу. 

Протягом останніх п’яти років кількість учнів в школі постійно 

збільшується. 

Якщо у 2016 році в школі навчалися 385 учнів , то на даний час навчаються 

516 учнів. 

За останні роки суттєво покращилася навчально-матеріальна база школи: 

- побудовані внутрішні вбиральні; 

- замінений дах їдальні, спортивної зали і частини школи з утепленням 

стін; 

- проведений капітальний ремонт харчоблоку і їдальні, закуплено 

обладнання; 

- встановлені металопластикові вікна, система пожежного оповіщення ; 

- всі кабінети обладнанні мультимедійними засобами (20 лед 

телевізорів, 16 ноутбуків); 

- побудований багатофункціональний спортивний майданчик з 

штучним покриттям;  



- по школі встановлено відеоспостереження.     

З 02.10.2020 року на базі Новоселицької ЗОШ №3 І-ІІІ ступенів утворений  

опорний заклад з філією  Строїнецький НВК, а  в перспективі з приєднанням  

Рингацького НВК.  Чисельність учнів новоутвореного опорного закладу буде 

становити  більше  700 учнів. 

Тісна взаємодія педагогічного колективу з батьківською та учнівською 

громадськістю забезпечує дієвий контроль за результатами діяльності школи. 

Високий рейтинг навчального закладу підтверджується відгуками батьків, учнів, а 

також довірою випускників, які протягом десятиліть приводять на навчання до 

школи своїх дітей.  

 

 

 

Директор школи                                                                      С.А.Кока 

 
 


