
ЗВІТ  

про роботу школи за 2016/2017  

Діяльність педагогічного колективу Львівської спеціалізованої середньої 

загальноосвітньої школи №2 І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови у 

2016/2017 навчальному році була спрямована на забезпечення якісної реалізації основних 

завдань державної політики в системі освіти та науки відповідно до чинного законодавства 

України, а саме: згідно Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», мовного законодавства, Державного стандарту загальної середньої освіти, 

Концепції профільного навчання в старшій школі, Декларації прав дитини, Комплексної 

програми інформатизації та комп’ютеризації, Програми «Обдарована молодь», Стратегії 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки, Постанов Уряду та 

інших нормативно-правових документів Міністерства освіти та науки, молоді та спорту 

України, департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради, відділу освіти Галицько-

Франківського районів, Статуту школи. 

Основними напрямами роботи школи  в 2016/2017 навчальному році стали: 

1. Забезпечення обов’язковості загальної середньої освіти (охоплення навчанням дітей 

шкільного віку), продовження навчання випускників школи. 

2. Створення умов для варіативності навчання й впровадження інноваційних педагогічних 

технологій у навчальний процес. 

3. Забезпечення школи кваліфікованими педагогічними кадрами, доцільне їх розміщення. 

4. Розвиток міжнародної співпраці в галузі освіти. 

5. Виховна робота, соціальний захист, збереження й зміцнення здоров’я всіх учасників 

навчально-виховного процесу. 

6. Залучення педагогічної й батьківської громадськості до управління діяльністю школи, 

співробітництво з громадськими організаціями. 

 І. Аналіз роботи щодо забезпечення повної загальної середньої освіти 

Для забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей шкільного віку та з метою 

виконання ст.. 53 Конституції України, ст.ст. 14, 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 

Закону України «Про загальну середню освіту», ст.. 19 Закону України «Про охорону 

дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 року № 646 «Про 

затвердження Інструкції з обліку дітей та підлітків шкільного віку», наказу Держкомстату 

України від 06.08.2010 року №317 «Про затвердження форми державного статистичного 

спостереження  №  77- РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку»,    в школі здійснюється 

контроль за здобуттям учнями повної загальної середньої освіти.  

 Педагогами школи проводиться  роз’яснювальна робота серед батьків щодо 

обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти за різними 

формами. 

Робота щодо збереження контингенту учнів залишається однією з найбільш актуальних. 

Облік дітей шкільного віку на закріпленій території проведений у повному обсязі та в зазначені 

терміни. Вчителі доклали зусиль і з’ясували місце навчання кожної дитини в мікрорайоні, 

таких, що не навчаються не виявлено. Місце навчання випускників шкільного віку 

підтверджено довідками. 

      На початок 2016/2017 н.р. у школі навчалось 1001 учень, на кінець року в школі 

нараховується  996 учнів у 36 класах із середньою наповнюваністю 27 осіб: 

у школі І ступеня – 467 учні, ІІ ступеня – 426 учні, ІІІ ступеня – 103 учні. 

Аналіз руху учнів упродовж навчального року свідчить про дієвість і результативність 

зусиль педагогічного колективу щодо збереження шкільного контингенту та забезпечення 

обов’язковості загальної середньої освіти. Причини вибуття учнів зі школи в основному 

пов`язані зі змінами місця проживання батьків. Облік руху учнів ведеться без порушень. В 

цілому класи нормативно наповнені. Організовано три групи продовженого дня. У школі 

постійно ведеться облік відвідування учнями уроків. 

Маючи за мету розширення можливостей отримати повну загальну середню освіту 

хворими дітьми, у школі впроваджене індивідуальне навчання для учениці  8-В класу Варенко 



Анни та учениці 7-А класу Вужинської Анастасії, які за станом здоров’я не мали можливості 

навчатися у темпі класного колективу.  

У школі також створено умови для навчання і виховання кожної дитини незалежно від 

стану здоров`я, статусу та соціально – побутових умов сім’ї. 

Навчально-виховний процес у 2016/2017 навчальному році був організований відповідно 

до робочого  навчального плану і плану роботи школи з метою забезпечення оптимальних умов 

для фізичного, інтелектуального, психологічного і соціального розвитку особистості школярів, 

досягнення ними рівня, що відповідає потенційним можливостям, пізнавальним інтересам і 

здібностям учнів.  

Реалізація інваріантної та варіативної складових навчального плану здійснювалась за 

державними та авторськими програмами. Учасники навчально – виховного процесу в 

основному забезпечені підручниками, посібниками, дидактичним матеріалами, методичною 

літературою,  методичними рекомендаціями НМЦО м. Львова. 

Варіативна частина робочого навчального плану в 2016/2017 н.р. була спланована 

враховуючи побажання учнів, запити батьків, кадрове та навчально-методичне забезпечення. 

Години варіативної складової використані для поглибленого вивчення іноземних мов,  курсів за 

вибором, факультативів з метою надання якісної освіти. 

           Навчальний заклад забезпечений висококваліфікованими кадрами, для яких характерний 

постійний професійний ріст. На закінчення 2016-2017 н.р. в школі працюють  100 педагогічних 

працівників. З них: 52 вчителів – вищої категорії, 8 – І категорії, 20 – ІІ категорії, 20 – 

спеціалістів. Мають звання: «учитель-методист» – 6, «старший учитель» – 16, «відмінник 

народної освіти» -  1. Двоє вчителів стали переможцями конкурсу «Вчитель року» у 2015р. - 

Саганчі Є.Д., вчитель англійської мови, та Кулик І.І., вчитель початкових класів. та двоє  

переможцями Програми «Успішний педагог» у 2016 році: вчитель української мови Панько 

Г.П. та вчитель біологі і хімії Толочко Н.Т. 

ССЗШ № 2 продовжує партнерство в інноваційному навчально-науково-виробничому 

комплексі «Школа-коледж-університет-підприємство» при національному університеті 

«Львівська політехніка». Багато уваги приділялось розвитку  співпраці з вищими навчальними 

закладами – ЛНУ ім.І.Франка, педколеджем ЛНУ, Львівським інститутом менеджменту, 

Комп`ютерної Академії «ШАГ». Студенти філологічного, історичного факультетів, психології 

та майбутні вчителі початкових класів отримали практичні навики роботи в школі, необхідні 

методичні матеріали та консультації. 

       Робота школи І ступеня була значною мірою спрямована на забезпечення наступності у 

діяльності школи та дошкільного навчального закладу №134 (екскурсії до школи, участь у 

святах, виступи на батьківських зборах, реалізація спільних проектів). 

Для згуртування педагогічного колективу, його всебічного розвитку, з ініціативи 

директора школи організовувались поїздки визначними місцями рідного краю та за кордон, 

відвідування театральних вистав. Традиційно напередодні Різдвяних свят проводились Різдвяні 

вечорниці. 

ІІ.Робота із забезпечення професійних знань і умінь вчителів школи 

      У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася з метою реалізації 

основних положень розпорядчих документів та комплексних програм розвитку освіти 

Міністерства освіти і науки України, департаменту гуманітарної політики Львівської міської 

ради, відділу освіти Галицько-Франківського районів, Львівського  обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, підвищення ефективності організації навчально-виховного 

процесу, вдосконалення педагогічної майстерності вчителя, а також відповідно до завдань, 

визначених у наказі по школі №  від 01.09.2016 «Про організацію методичної роботи в 2016-

2017 навчальному році». У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу 

над теоретичним етапом реалізації науково-методичної проблеми «Формування життєвих 

компетенцій школяра у середовищі інноваційного освітнього простору». 

Кожен учитель працював над обраною власною науково-методичною проблемою. 

Методична робота в школі здійснювалась згідно плану роботи школи відповідно до структури, 

затвердженої методичною радою через колективну, групову, індивідуальну форми роботи. З 

метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного керівництва методичною 



роботою в школі була створена методична рада, до складу якої ввійшли, заступники директора 

з навчально-виховної роботи, керівники шкільних методичних об’єднань, творчих груп 

учителів, практичний психолог. 

Дотримуючись запланованих методичних заходів, удосконалюючи зміст, форми методи 

роботи з педагогічними кадрами, були організовані і проведені: 

Засідання педагогічної ради (з застосуванням нетрадиційних форм проведення):  

- «Творчість учителя – передумова зростання його педагогічної майстерності» (робота в 

групах); 

- «Нові педагогічні технології. «Перевернуте навчання» інформатика і не тільки» 

(мультимедійна презентація); 

- «Професійна етика ідеального педагога» (технологія форум-театру); 

- «Шкільний урок у ХХІ столітті» (інтерактивне засідання); 

- «Успішна школа для успішного учня» (з виколристанням методу «обговорення проблем 

у загальному колі»). 

Науково-теоретичні семінари, тренінги, майстер-класи, диспути та інші форми роботи: 

- Педагогічний диспут «Роль оцінки в житті молодших школярів» (критерії оцінювання 

учнів початкової школи); 

- Науково-теоретичний семінар «Сучасний підхід до спадщини І.Франка»; 

- Відкрите засідання МО вчителів суспільних наук «Міжпредметні зв’язки з історією, як 

форма інтеграції знань різних навчальних дисциплін»; 

- Круглий стіл «Система управління інноваційними процесами у школі»; 

- Майстер-клас «Ситуативне моделювання на уроках фізики»; 

- Педагогічна майстерня «Організація навчально-виховного процесу на основі 

колективних творчих справ»; 

- Семінар-тренінг «Виховання екологічної культури школярів». 

Педагогічні консиліуми: 
      -    Проблеми адаптації до навчанні першокласників (вчителі 1-х класів, психолог,    

           соціальний педагог) 

- Створення оптимального освітнього середовища для п’ятикласника (вчителі початкової 

школи і вчителі, які навчали учнів 5-х класів). 

- Адаптація учнів 10-х класів до навчання у школі ІІІ ступеня (на основі висновків 

психологічного моніторингу). 

Методичні наради проводились кожного місяця (перша середа) з певною категорією 

педпрацівників, залежно від інформації або питання, яке потрібно було вирішити. Розглядались 

такі питання: 

1. Дотримання єдиного мовного та орфографічного режиму в шкільній документації. 

2. Співпраця класних керівників та шкільної психологічної служби. 

3. Атестація педпрацівників. 

4. Робота з учнями, схильними до пропусків уроків та правопорушень. 

5. Про результати огляду навчальних кабінетів. 

6. Про результати перевірки стану ТБ під час навчально-виховного процесу. 

7. Про проведення ЗНО в 11-х класах. 

8. Взаємозв`язок дисципліни і якості навчальної діяльності учня і праці вчителя. 

9. Профорієнтаційна робота в 9-11-х класах. 

10. Про підготовку та проведення ДПА в 4,9, 11-х класах. 

11.  Про організоване закінчення навчального року. 

Участь у освітніх проектах. Учителі та учні під керівництвом директора школи беруть участь 

у освітніх проектах різних рівнів: 

- Україно-шведський проект ВООЗ «Неінфекційні захворювання: профілактика та 

зміцнення здоров’я в Україні» 

- Національний проект «Абетка харчування»; 

- Міський пілотний освітньо-просвітницький проект «Маленький Принц. Львів, що 

любить тварин»; 

- Міський проект «Від компетентного вчителя до компетентного учня»; 



-  Міський проект «Плекаймо обдарованість»,  

- Міський проект «Єдиний освітньо-культурний простір», 

- Міський проект «Перлина Галицької корони», 

- Міський проект «Львівське рондо», 

- Міський проект «Фотографія, що оживає». 

      Вчителі школи були активними учасниками різноманітних міських заходів.  Вчитель історії 

і права Пука Н.В. брала участь у постійнодійочому міському семінарі «Державний терор в 

історії України ХХ ст.: мета, механізми та наслідки». Вчитель початкових класів Тарновська 

Г.В. працювала у складі творчої групи, яка уклала електронний методично-дидактичний 

посібник для вчителів 2-4 класів «Львівська хрестоматія». Учні 3-А класу та вчитель Кіт О.С. 

були присутні на презентації та врученні факсимільної копії Букваря Івана Федоровича, яка 

тепер зберігається у шкільній бібіліотеці. 

Новою формою підвищення фахового  рівня педагогічних працівників стала активна участь 

вчителів, бібліотекарів та адміністрації школи у вебінарах. 

З метою підвищення рівня  інформатизації в навчально-виховному процесі школи 

проводився тренінг – залік з володіння педпрацівниками ІКТ  

Наставництво і стажування. Це форма активного повсякденного спілкування досвідчених 

педагогів із своїми молодими колегами. Молоді вчителі англійської мови Аніховська Н.В., 

Гаращак С.В., Адамович Г.В., вчителі початкових класів Пашко Г.З., Каплиш М.В., вчитель 

української мови Грицеляк Н.Є., вихователь ГПД Медвідь О.І. навчались у Школі молодого 

вчителя. 

Апробація і впровадження інноваційних технологій,  методик, систем. В школі вчителями 

випробовуються і впроваджуються такі інноваційні  технології, методики, системи: 

1. Науково-методичну проблему «Формування життєвих компетенцій школяра у    

середовищі інноваційного освітнього простору» впроваджує педколектив школи під 

керівництвом методичної ради. 

2. Використання новітніх методичних комплексів Британських видавництв Longman,     

     Oxford, University, Press, Express, Publishing   

         впроваджують вчителі англійської мови  під  керівництвом заступника директора   

         навчально-виховної роботи  Баб`як М.П. 

     3.  Технологію розвитку критичного миcлення   впроваджують вчителі  початкових   

         класів   із здійсненням науково-методичного супроводу заступником    директора з   

         навчально-виховної  роботи  Бучми І.Ю. 

     4.Застосування інтерактивних технологій навчання впроваджують вчителі історії       

        Пука Н.В., Дума І.Й. під  керівництвом заступника директора навчально-виховної     

        роботи  Підляського А.І. 

     5.Проведення бінарних та інтегрованих уроків практикують вчителі Толочко Н.Т.,  

        Кузик І.П., Грица О.І. . під керівництвом директора школи Савчук Л.Я. 

    6.Активні методи роботи на уроках впроваджують вчителі біології Савчук Л.Я.,   

       Гресько    Г.П. та початкових класів Кулик І.І., Гусак І.С., Тарновська Г.В. під керівництвом 

директора школи Савчук Л.Я. 

    7.Технологію проведення модельних уроків в рамках проекту єдиного освітньо-культурного  

простору застосовують вчитель інформатики Телюк Г.В., вчитель історії Пука Н.В., вчитель 

географії Грица О.І. 

    8.Застосування здоров’язберігаючих технологій на уроках в початковій школі          

       впроваджують вчителі фізкультури під  керівництвом заступника директора з     

       навчально-виховної роботи  Бучми І.Ю. 

Робота предметних методичних об`єднань та творчих груп 
            З метою зростання фахової майстерності вчителів, підвищення професійного рівня 

молодих спеціалістів, творчого вирішення педагогічних завдань і проблем школи, 

скоординованості дій вчителів-предметників була організована робота шкільних МО, творчих 

груп вчителів-предметників, 

           Діяльність ШМО була спланована на основі річного плану роботи школи. Кожне з МО 

провело по 4-5 засідань, робота яких будувалася за окремими планами, також на них 



затверджувались завдання для державної підсумкової атестації, олімпіад. На засіданнях 

методичних об`єднань розглядались питання реалізації методичної проблеми, самоосвіти 

вчителів, відвідування уроків колег, проведення предметних тижнів, атестації вчителів і їх 

звіти, робота з обдарованими учнями, вивчення нормативних документів, впровадження 

сучасних педагогічних технологій в практику, обговорення результатів моніторингу рівня 

навчальних досягнень учнів . Це відображено у протоколах всіх м/о. Упродовж навчального 

року  були проведені предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та підсумкові накази. 

Особливо варто відзначити предметні тижні, які провели вчителі української мови, суспільних і 

природничих наук та початкових класів.   Необхідно також зазначити, що під час підготовки і 

проведення предметних тижнів важливо уникати формалізму, стандартних масових заходів та 

проявляти креативність, враховувати пропозиції учнів. Протягом року проводилися методичні 

наради з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами 

викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної 

літератури, періодичних видань з предметів тощо. Голови м/о підвели підсумки роботи на 

педагогічній раді у формі мультимедійної презентації. Кожен керівник методичного підрозділу, 

ретельно проаналізувавши діяльність методоб’єднання, перспективно визначив пріоритети в 

методичній роботі на наступний навчальний рік, зокрема щодо посилення  роботи з 

обдарованими учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації у фахових 

виданнях, узагальнення досвіду у вигляді професійного портфоліо вчителя-предметника тощо. 

     В школі працювали творчі групи: 

- реалізація проекту «Школа здорового способу життя» (керівник Толочко Н.Т.); 

- реалізація програми « Освіта стійкого розвитку» (керівник Футрик Г.Я.); 

- вчителів початкових класів з проблеми «Впровадження  активних методів і форм  

навчання  в початковій школі» (керівник Кулик І.І.). 

             - класних керівників з проблеми «Формування духовності у дітей засобами  

позакласної роботи» (керівник Калітовська І.В. ). 

- розвиток творчих здібностей та інтелекту молодших школярів (керівник Гусак І.С.); 

- застосування здоров’язберігаючих технологій в навчальному процесі ( керівник 

Алиськевич М.І.); 
- розвиток міжнародної співпраці в освіті ( керівник Пазинюк О.Я.). 

    Творчі групи працювали за планом. Проведені засідання творчих груп, семінари, майстер-

класи. 

    Динамічні творчі групи складались із числа найдосвідченіших вчителів, вчителів-методистів, 

голів методичних об`єднань для підготовки педрад, науково-методичних семінарів, наукових 

конференцій, розгляду питань організації навчального процесу. 

Атестація педпрацівників та курсова перепідготовка 
Атестація проведена в 2016-2017 н.р. згідно Типового положення про атестацію, 

затвердженого наказом МОН  від 06.10.2010 р. № 930 та Змінами до Типового Положення  про 

атестацію педпрацівників, затвердженого МОН, молоді та спорту України № 1473 від 

20.12.2011 р.  

         Пройшли чергову атестацію 18 вчителів та психолог. Відбулись творчі звіти вчителів, які 

атестувались. Педагоги ділились досвідом роботи з колегами на засіданнях педагогічної ради, 

презентували свої творчі доробки. План роботи атестаційної комісії виконаний. Не було ніяких 

скарг і зауважень з боку педпрацівників,  які атестувались, до роботи членів атестаційної 

комісії. Підвищили свою кваліфікаційну категорію  5 учителів і психолог  та педагогічне звання 

2 учителів. За підсумками атестації вчителі Скакун О.М. та Шикоряк Н.В. були висунені на 

нагородження грамотами відділу освіти,  Каньдя О.М. та Липка Л.С. – грамотами управління 

освіти ДГПЛМР. 

          За 2016/2017 н.р. пройшли курсову перепідготовку 18  вчителів:   

14 ( за традиційною  системою)  і 4 вчителів  (за кредитно-модульною системою), розпочали 

навчання за кредитно- модульною системою 2 вчителів згідно плану.  Вчасно було подане 

замовлення в НМЦО на курсову перепідготовку вчителів на 2017/2018 н.р. Надавалась 

допомога вчителям у виборі теми та підготовки до курсових робіт та комплексного заліку. В 

школі є перспективний план курсової перепідготовки та атестації. 



          Основні завдання методичної роботи в наступному році повинні бути спрямовані на 

підвищення якості знань учнів і об’єктивності їх оцінювання, реалізації єдиної методичної 

проблеми школи, на розвиток та удосконалення традиційних та інноваційних форм методичної 

роботи, підвищення рівня самоосвіти вчителів через використання  ІКТ, на використання 

креативних і нестандартних форм навчання і виховання.          Основні завдання методичної 

роботи в наступному році повинні бути спрямовані на підвищення якості знань учнів і 

об’єктивності їх оцінювання, реалізації єдиної методичної проблеми школи, на розвиток та 

удосконалення традиційних та інноваційних форм методичної роботи, підвищення рівня 

самоосвіти вчителів через використання  ІКТ, на використання креативних і нестандартних 

форм навчання і виховання. 

 

ІІІ. Робота з обдарованими учнями 

Велика увага протягом навчального року приділялась організації роботи з розвитку 

здібностей і талантів учнів.   42 учні  нашої школи взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських 

олімпіад з таких предметів:  укр. мови, математики, історії, права, англійської мови, німецької 

мови,  географії, фізики, хімії, біології , інформатики, інформаційних технологій,  трудового 

навчання.  Не взяли участь учні в олімпіаді, екології, економіки.  Відповідно до рішення журі 

переможцями та призерами стало 13 учнів  нашої школи. За підсумками ІІ етапу олімпіад учні 

школи зайняли: 

- І місце - 1 учень  (правознавство); 

- ІІ місце - 6 учнів (біологія -1, математика – 1, англ. мова – 1, нім. мова  - 2,      

                              інформаційні технології-1); 

- ІІІ місце - 6 учнів (англ. мова – 2, нім. мова - 1, інформаційні технології - 1, фізика -1, 

історія - 1). 

     Порівняно з попереднім 2015/2016 н.р. кількість призових місць зменшилась  на 10.  

     Учениця 10-А класу  Шувар Софія  здобула призові місця з 2  предметів (математика, 

фізика). За підсумками ІІ етапу олімпіад 5 учнів представляли школу  у ІІІ етапі Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів: Шувар С. 10-А кл. з математики, Телюк А. 10-Б 

кл. з інформаційних технологій, Макогін С. 10-А кл. з німецької мови, Бондарчук М. 11-Б кл. з 

права, Фітьо Т. 10-А кл. з біології. 

На підставі рішень оргкомітетів та журі ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів, відповідно до наказу  департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації від 06 квітня  2017 року № 07-01/91 переможцями ІІІ етапу визначені 

наступні учні нашої школи : 

- Шувар Софія, учениця 10-А класу -  ІІ місце з математики (вчитель Шувар В.В.); 

- Телюк Артем, учень 10-Б класу – ІІ місце з інформ. технологій (вчитель Телюк Г.В.); 

- Макогін Софія,учениця 10-А класу -  ІІІ місце з нім. мови (вчитель Осадчук С.В.); 

- Фітьо Тетяна, учениця 10-А класу -  ІІІ місце з біології (вчитель Толочко Н.Т.). 

Також Телюк Артем брав участь у відбірковому турі  ІV етапу олімпіади з інформаційних 

технологій. 

       Найбільше призерів ІІ етапу олімпіад підготували вчителі німецької мови (3уч.), 

англійської мови (3уч.), інформатики та інф. технологій (2уч.). Зменшилась кількість призерів з 

математики, німецької мови. Цьогоріч не посіли призових місць учні з хімії, географії, 

української мови, трудового навчання.  

      Слід відзначити вчителів  Телюк Г.В., яка підготувала 2 призерів  ІІ етапу Всеукраїнських 

олімпіад, Ткачук З.В. – 2 призерів. 

         Проаналізовано підготовку призерів ІІ етапів Всеукраїнських олімпіад за 5 останніх років 

вчителями школи. Вчитель  Телюк  Г.В підготувала 14 призерів,  Толочко Н.Т. – 11, Пука Н.В. – 

8, Шувар В.В. – 7, Панько Г.П. – 6, Ткачук З.В. – 6, Бонк І.Р. – 5, Борецька Т.Р. – 5, Грица О.І. – 

5. Вчителі Толочко Н.Т. та Шувар В.В. мають призерів ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів другий рік поспіль. 

У  другому міському етапі XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика взяли участь 9 учнів 3-11 класів  



          На основі наказу управління освіти ДГП ЛМР від 30.12.2016р. № 346р                                             

« Про підсумки проведення другого етапу  XVІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика серед учнів загальноосвітніх навчальних закладі м. Львова» переможцями та 

призерами міського  етапу XVІІ Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика 

стали: 

1. Кондратюк Анна-Марія – ІІ місце, 3-Б клас вч.Ярмолюк О.М. 

2. Климента Марія – 7-Б клас, І! місце, вч. Коваль Н.В. 

3. Манько Софія – 4-Б клас, ІІІ місце, вч.Кулик І.І. 

Порівняно з минулим навчальним роком зменшилась кількість призових місць на два, а 

також школа не посіла жодного першого місця та не представляла учасників у ІІІ етапі 

конкурсу.  

          Проаналізовано підготовку призерів ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови 

ім. П.Яцика за п’ять останніх років вчителів української мови та літератури  та початкових 

класів. Вчитель Липка Л.С. підготувала 4 призери, Кулик І.І. – 3, Панько Г.П.  –  2 , Чабан О.С.   

–   2, Коваль Н.В., Грицеляк Н.Є., Бундз Л.М., Шаргут Г.В., Горбаль М.С., Футрик Г.Я., 

Ярмолюк О.М. – по 1 учню. 

У другий міський етап VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської ім. Тараса Шевченка »  вийшло  7 учасників нашої школи. Призером міського  етапу 

VІІ Міжнародного конкурсу стала Климента Марія, учениця 7-Б класу (вчитель Коваль Н.В. 

Також учні нашої школи були активними учасниками Всеукраїнських конкурсів «Колосок», 

«Левеня», «Бобер» та міжнародного конкурсу «Кенгуру».  

Для учнів початкових класів проводилась  шкільна інтегрована олімпіада, в якій взяло участь 25 

учнів 3,4-х класів. 

В роботі з обдарованими учнями необхідно посилити залучення школярів до більш активної 

участі в інтернет-олімпіадах. 

 

 

                     ІV. Контроль за рівнем навченості учнів школи 

         Важливою складовою методичної роботи в школі було вивчення результатів навчальних 

досягнень учнів за підсумками семестрів, року, ДПА, діагностичних робіт і їх аналіз.  

      Протягом  навчального року  адміністрацією школи контролювався стан викладання 

предметів, діагностувався рівень знань та умінь учнів з предметів інваріантної та варіативної 

складових навчального плану. В кінці навчального року проводились адміністративні 

підсумкові роботи: 

        

 
№ 

з/п 

Предмет Клас           Форма контролю № 

наказу 

    Дата 

 

1. 

 

 

Укр. мова 

5-А,Б,В,Г 

 

Наказ «Про рівень знань і умінь і 

навичок  учнів  5-х класів з укр. мови 

за  2016/2017 н.р.» 

№117 30.05.2017р. 

2. Математика 6-А,Б,В Наказ «Про рівень знань, умінь і 

навичок учнів 6-х класів з математики 

за  2016/2017 н.р.» 

№ 118 30.05.2017р. 

3. Історія України 10-А,Б Наказ «Про рівень знань, умінь і 

навичок учнів з історії України за   

2016/2017 н.р» 

№ 119 30.05.17 р. 

4. Фізика 7-А,Б,В Наказ «Про рівень знань, умінь і 

навичок учнів 7-х класів з фізики за 

2016/2017 н.р» 

№ 120 30.05.17 р. 

5. Географія 8-А,Б,В Наказ «Про рівень знань, умінь і 

навичок учнів 8-х класів з географії за 

2016/2017 н.р» 

№ 122 30.05.17 р. 

6. Англ. мова  5-А,Б,В Наказ «Про результати роботи 

вчителів англ. мови у формуванні 

усних мовленєвих умінь учнів 5-х 

№ 32 09.03.17 р. 



класів у 2016/2017 н.р.» 

9-А,Б,В Наказ «Про результати підсумкових 

адміністративних контрольних робіт з 

письма учнів 9-х » 

№ 25 22.02.17 р. 

11-А,Б Наказ «Про результати проведення 

контрольного аудіювання з англ. 

мови  в 11 класах за 2016/2017 н.р.» 

№ 24 22.02 17р. 

11-А,Б Наказ «Про стан викладання 

спецкурсів   з англ. мови в 11 класах у 

2016/2017 н.р.» 

№ 63 10.04.17 р. 

7. Німецька мова 8-А,Б,В Наказ «Про результати проведення 

адміністративних контрольних робіт з  

усного мовлення з нім. мови  в 8-х 

класах за 2016/2017 н.р.» 

№ 69 21.04. 17р. 

6-А,Б,В Наказ «Про результати проведення 

адміністративних контрольних робіт з  

читання  з нім. мови  в 6-х класах за 

2016/2017 н.р.» 

№ 125 06.06. 17р. 

Початкові класи 

8. Укр.мова  3-А,Б,В 

 

Наказ «Про результати підсумкових 

контрольних робіт з укр. мови в 3-х 

класах за 2016/2017 н.р.» 

№114 30.05.17 р. 

9. Математика  3-А,Б,В 

 

Наказ «Про результати підсумкових 

контрольних робіт з математики в 3-х 

класах за 2016/2017 н.р.» 

№115 30.05.17 р. 

10. Читання  2-А,Б,В,Г 

3-А,Б,В,Г 

4-А,Б,В,Г 

Наказ «Про результати підсумкової  

перевірки навичок читання вголос  в 

2-4-х класах за   2016/2017 н.р.» 

№ 116 30.05.2017р. 

Державна підсумкова атестація 

11.  4-А,Б,В,Г Наказ «Про результати державної 

підсумкової атестації в 4-х класах» 

№ 104  24.05.2017р. 

12.  9-А,Б,В,Г Наказ «Про результати державної 

підсумкової атестації в 9-х класах» 

№ 128 08.06.2017р. 

 

За результатами виставлених річних оцінок з предметів учні школи мають навчальні 

досягнення,    які відображені в таблиці. 

 

Клас К-сть 

учнів 

Навчальні досягнення 

Високий Достатній Середній Початкови

й 

К-сть % К-сть % К-сть % К-

сть 

% 

3 106 33/37 31,1/35,2 60/56 62,3/53,3 13/12 6,6/11,5 - - 

4 128 32/34 25/26,8 67/70 52,3/55,1 29/23 22,7/18,5 - - 

5 103 6/20 6,0/19,4 63/53 61,2/51,4 33/30 32/29,1 - - 

6 73 1/10 1,4/13,7 37/34 50,7/46,6 28/26 38,8/35,6 3 4,1 

7 86 4/9 4,6/10,5 47/49 54,6/56,9   26/25 30,2/29,1 3 3,5 

8 90   6/11   6,7/12,1 21/29 23,3/31,7 39/40 43,3/43,9 11 12,3 

9 73 2/4 2,7/5,5 27/30 36,9/41,1 42/39 57,5/53,4 - - 

10 54 12/13 22,2/24,1 12/17 22,2/31,7 26/24 48,1/44,4 - - 

11 50/49 3/6 6/12,2 19/25 38/51 23/16 46/32,6   2 4,2 

Всь

ого: 

763/762 99/14

4 

105,7/159,

5 

353/363 401,5/418,

8 

259/235 325,2/298,1 19 24,1 

 

         Високі навчальні досягнення (високий та достатній рівень навченості) показали учні 3, 4, 

5, 11-х  класів, а невисокі – 7, 8, 9, 10-х  класів.  



 Показники  найвищої  якості  навчальних  досягнень  з предметів   мають учні  таких класів:  

Клас К-сть 

учнів 

за 

списком 

 

Високий рівень 

навчальних 

досягнень учнів 

(відмінники) 

 

Класний керівник 

3-А 24 8 33,0 Кіт О.С. 

3-Б 29 6 20,7 Ярмолюк О.М. 

3-В 27 14 51,8 Дребот В.В. 

3-Г 25 9 36,0 Гусак І.С. 

4-А 30 4 13,3 Калинович І.І. 

4-Б 32 7 21,9 Кулик І.І. 

4-В 32 13 40,6 Квятковська Л.Б. 

4-Г 33 10 30,3 Алиськевич М.І. 

5-А 23 8 34,8 Липка Л.С. 

5-В 24 7 29,2 Шевчишин О.Г. 

7-Б 28 6 21,4 Шувар В.В. 

8-Б 32 5 15,6 Каньдя О.М. 

8-В 30 6 20,0 Телюк Г.В. 

10-А 28 8 28,6 Панько Г.П. 

10-Б 26 5 19,2 Пазинюк О.Я 

11-А 24 4 16,7 Борецька Т.Р. 

 

    Найвищий показник якості навчальних досягнень (достатній і високий рівні) з англійської 

мови показали учні: 

4-А – 80% 

4-Б – 91% 

4-В – 87,5% 

4-Г – 93 % 

5-А  -  90% 9-Б-87,5% 

5-Б  – 88,3% 10-А – 93,4% 

5-В  -  84%                                10-Б – 96,2% 

5-Г  –  82% 11-А- 96% 

7-А –   83,2% 11 –Б – 95,8% 

7-Б  -  93%  

8-В -  84%  

9-А  -  91% 

Нижче від середнього показника навчаються учні: 

6-В – 69% 

7-В – 53,1 % 

8-А-   55,8% 

8-Б – 68% 

     Проаналізовано результативність навчальних досягнень високого та достатнього рівнів учнів 

5-9-х класів і 10-11-х класів з предметів державного компоненту навчального плану за 

2016/2017 н.р. 

(результати подані в таблицях): 

 

№ 

з/п 

Предмет 5клас 

103 учні 

6 клас 

73 учнів 

7 клас 

86 учнів 

8 клас 

91 учні 

9 клас 

73 учнів 

1 Укр.мова 74 71,8 51 69,8 66 76,7 63 69,2 62 85 

2 Укр.літ 82 79,6 69 94,5 72 83,7 80 87,9 69 94,5 

3 Англ.мова 83 80,6 49 67,1 69 80,2 67 73,6 63 86,3 

4 Заруб. літ. 99 96,1 55 75,3 81 94,1 65 76,4 64 87,7 



5 Історія.України 81 78,6 59 80,8 70 81,3 64 70,3 51 70 

6 Всес.історія - - - - 68 79,0 80 87,9 61 83,6 

7 Худ.культура - - - - - - - - 68 93,2 

8 Правознавство - - - - - - - -   

9 Мистецтво - - - - - - 87 95,6   

10 Обр.мист. 103 100 73 100 86 100 - -   

11 Алгебра - - - - 67 77,9 51 56,0 55 75,3 

12 Геометрія - - - - 70 81,3 52 57,1 45 61,6 

13 Математика 74 71,8 54 73,9 - - - -   

14 Природознавство 102 99 - 69,8 - - - -   

15 Біологія - - 51 80,8 75 87,2 60 65,9 51 70 

16 Географія - - 59 98,6 71 82,5 62 68,1 62 85 

17 Фізика - - - - 66 76,7 72 79,1 71 97,3 

18 Хімія - - - - 76 88,3 52 57,1 53 72,6 

19 Труд.навч. 103 100 72 98,6 86 100 89 97,8 72 98,6 

20 Інформатика 103 100 71 97,2 84 97,6 77 84,6 71 97,3 

21 Фізкультура 100 97 68 93,1 81 94,1 76 83,5 70 96 

22 Нім.мова 81 78,6 54 73,9 81 94,1 75 82,4 63 86,3 

 

 

№ з/п Предмет 10 клас 

54 уч. 

11 клас 

50 уч. 

1 Українська мова 50 92,5 41 83,6 

2 Українська література 51 94,5 42 85,7 

3 Світова література 54 100 48 97,9 

4 Англійська мова 49 90,7 46 93,8 

5 Алгебра 38 70,3 31 63,2 

6 Геометрія 38 70,3 31 63,2 

7 Інформатика 53 98,1 43 87,7 

8 Історія України 54 100 43 87,7 

9 Всесвітня історія 54 100 46 93,8 

11 Географія 52 96,2 - - 

12 Правознавство 54 100 - - 

13 Біологія 37 68,5 43 87,7 

14 Фізика 38 70,3 38 77,5 

15 Хімія 32 59,2 36 73,4 

16 Захист Вітчизни. 

медсан.підготовка 

51 94,4 46 93,8 

17 Фізкультура 49 90,7 44 89,7 

18 Економіка - - 46 93,8 

19 Екологія - - 46 93,8 

20 Нім.мова 50 92,5 41 83,6 

21 Художня культура 51 94,4 48 97,6 

   Не високу  якість навчання  (достатній та високий рівень) в порівнянні з іншими предметами 

мають учні: 

8-і класи – українська мова (69,2%), геометрія (52,0%), алгебра (51,0%), біологія (60,0 %), 

хімія(52,0%) 

9-і класи  –  біологія (70 %), геометрія (61,6%) 

 

V. Робота з підвищення рівня володіння іноземними мовами 

Робота з обдарованими дітьми 

1. Переможці ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади  

- з англійської мови 8-11 кл. 



11 кл. – Кравс Марта, ІІ місце (вчитель Паращак О.І.) 

10 кл. – Максимчук Наталія, ІІІ місце (вчитель Пазинюк О.Я.) 

8 кл. – Флячок Вікторія, ІІІ місце (вчитель Петришин М.М.)  

- з німецької мови 8-11 кл. 

10 кл. – Макогін С., І місце (вчитель Осадчук С.В.) 

              Возняк А., ІІІ місце (вчитель Ткачук З.В.) 

8 кл. – Корнадська С. ІІ місце (вчитель Ткачук З.В.) 

2. Переможці ІІІ етапу міської олімпіади для учнів 4 кл. «Learning English»  

Жила С., ІІ місце (вчитель Курса І.Ю.) 

Михалюк В., ІІ місце (вчитель Шикоряк Н.В.) 

3. Переможці ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з німецької мови: 

Макогін С., ІІІ місце (вчитель Осадчук С.В.) 

4. Регіональні переможці програми обміну майбутніх лідерів FLEX (США- Україна) 

Пройшли ІІ тур Фітьо Т. та Гамівка Г., переможець програми Кадикало С. 10-Б кл. (вчитель 

Паращак О.І.) 

5. Лауреати ІІІ Всеукраїнського конкурсу есе англійською мовою з економики серед учнів 

10-11кл. на тему «Two Innovative Ideas to Boost Economic Development in My Residential 

Community» (5 учнів) під егідою кафедри іноземних мов економічного факультету КНУ ім. 

Тараса Шевченка (вчителі Пазинюк О.Я., Паращак О.І.) 

6. Конкурс «LCC International English Public Speaking Competition» , учасниця Кравс М., 

учениця 11 кл. (вчитель Паращак О.І.) 

7. Проведення іспиту з нім. Мови (рівень В1) Goethe – Institut Ukraine для учнів 10-11 кл. на 

базі школи. Учні Бондарчук М., Стремецький Л., Горалько В. одержали сертифікат. 

8. Проведення ІІ етапу апробації нового формату завдання для сертифікаційних робіт ЗНО 

з англ. мови (рівень В2) на базі школи. 

 

Наставництво 

1. Робота зі студентами ІV курсу, факультет іноземних мов «Перекладознавство» ЛНУ ім. 

І. Франка. 

Спільний проект вчителів Паращак О.І. та Пазинюк О.Я. та студентів – Театралізоване дійство 

«Мандрівка українських козаків Європою». 

Підвищення методичного рівня вчителів. 

1. Участь вчиелів Дорик І.В., Баб’як М.П., Паращак О.І. у семінарі на тему Десять способів 

підготовки до ЗНО та Cambridge Exams проведеного  провідними методистами Cambridge 

University Press та Cambridge English Language Assessment на базі УКУ.  

2. Семінар тренінг на тему «Використання НМК Focus у підготовці учнів до ЗНО – 2017 з 

англ. мови» проведеного методистом, представником Британського видавництва Pearson-

Education в Західному регіоні Ольгою Ярською на базі школи. 

3. Участь в методичній майстерні для вчителів англ. мови на базі УКУ (вчитель Теліпська 

О.Г.) Семінар Classroom management- перший рік роботи. 

4. Майстер клас «Сучасні методики викладання іноземних мов» на базі гімназії «Євшан», 

учасники Скакун О.М., Шикоряк Н.В., Халанчук В.О. 

5. Круглий стіл для заступників директорів «Нова Українська школа», відвідала Баб’як 

М.П. 

6. Проведено майстер клас для вчителів англ. мови Франківського р-ну на базі НВК 

ім.В.Стуса, вчитель Петришин М.М. 

7. Семінар на тему «Навчання підлітків англійській мові», проведений методистом Oxford 

University Press Л. Сечевицею для вчителів кафедри іноземних мов. 

8. Зустріч з авторами підручників Британських видавництв з нагоди 20-річча Person-

Education в Україні, Баб’як М.П., Саганчі Є.Д., Давидюк С.В., Аніховська Н.В., Дорик І.В. 

Заходи до тижня іноземної мови 

1. Створення відео-ролику «What’s English for Me», учні 11 кл. (вчителі Баб’як М.П., 

Паращак О.І.) 



2. Проведено конкурс читців сонетів та уривків з п`єс видатного англійського драматурга 

В.Шекспіра, вчителі англійської мови та літератури Столяр М.С., Паращак О.І., Петришин 

М.М. та учні 10-тих класів. 

3. Проведено літературно-музичний захід "Шекспірівський фестиваль",      вчителем 

Давидюк С.В за участю учнів 8 класів.  

4. Показано лялькову виставу "Fairy Tales" для учнів молодших класів 

учнями 7-х класів (вчитель Ткаченко Т.М). 

5. Проведено конкурс ілюстрацій до трагедії В.Шекспіра "Ромео та Джульєтта", вчитель 

Аніховська Н.В. 
6. Проведено відкритий захід "English Tea Party. Customs and Traditions"".(Англійська чайна 

вечірка. Звичаї та традиції.), учні Учні 7-Б,8-Б, 8-В та 9-Б кл., підготували вчителі Конопельнюк 

О.В, Петришин М.М, Столяр М.С. 

7. Проведено урок-екскурсію на тему:«Справжній Шекспір. Раннє життя письменника» для 

учнів 7-В класу разом з вчителями Герегою О.І. та Кук Н.С. 

8. В рамках реалізації проекту «Арт Лінгва» було проведено урок на тему:          «К. 

Білокур. Натюрморт» для учнів 8-А класу, вчитель Кук Н.С. 

9. У початковій школі було проведено свято казки, вчителі Павлюк Л.Б., Скакун О.М. та 

Дзідзінська І.В. 

 

VІ. Виховна та право освітня робота 

Традиційні виховні заходи 

Тиждень української мови та літератури, присвячений Дню рідної мови та 

творчості українських письменників 

 Проведено свято для учнів 5-х класів «Мандруємо у світ разом із казкою». Юні актори 

5-А класу і вчитель української мови та літератури Липки Л.С. інсценізували 

однойменну поему І.Франка «Лис Микита».   

 Учні 6-х класів почерпнули багато нового із «Мовної скарбнички» про мистецтво 

наголосів, яку підготувала вчитель Чабан О.С.  

 До Деня народження геніальної поетеси Лесі Українки, відбулася літературна вітальня 

«Історія кохання Лесі Українки». У цьому заході брали участь учні 10-Б класу під 

керівництвом вчителя Панько Г. П. глядачі дізналися багато цікавого про життя, 

творчість та нерозділене кохання Лесі, прозвучали уривки з неоціненних творів видатної 

поетеси – романси на музику М.Лисенка та П.Гайдамаки.  

 Відбувся конкурс читців Франкових поезій «Звучить Франкове слово». У конкурсі 

взяли участь учні 7-Б класу.  

 До Дня рідної мови для учнів 5-х класів було проведене свято «Не губіть своєї мови!». 

П’ятикласники ознайомились із шляхом розвитку української мови; усвідомили місце 

рідної мови серед інших слов’янських мов.  

 Протягом лютого місяця у шкільній бібліотеці була оформлена книжкова виставка 

«Правдива іскра Прометея», голосні читання та обговорення казки Лесі Українки 

«Лелія» з учнями 4-х класів. Для учнів 6-х класів проведено інтерактивну гру 

«Обернуся в легенду». Ці заходи підготувала та провела завідувач бібліотеки Климента 

Г.М.  

 Виховні заходи, присвячені творчості Т.Г. Шевченка 

 Розпочали святкування Шевченківських днів із загальношкільної радіо-лінійки 

«Стежками Кобзаря», яку підготувала вчитель української мови та літератури Коваль 

Н.В.  

 Для учнів 3-4 класів було організовано екскурсії у шкільний музей, де відвідувачі змогли 

почути про львів’ян-лауреатів Шевченкывської премії. Екскурсоводами були учні 8-Б 

класу. 

 Вчитель Липка Л.С. та учні 7-Б класу підготували літературно-музичну композицію 

«Ми йдемо до тебе, Тарасе».  



 17 березня 2017 р. у школі відбувся літературно-музичний вечір «Наша дума, наша 

пісня не вмре, не загине».  Підготувала захід вчител української мови та літератури 

Липка Л.С. Учні декламували поезії, співали пісні на слова Т.Шевченка, танцювали. 9 

березня учні 10-Б та 10-А класів (учитель української мови та літератури Панько Г.П.) 

провели літературне свято «Шляхами Т.Шевченка». Школярі мали змогу погортати 

сторінки копії першого «Кобзаря», фотокопії альбому «Три літа», літературно-художнє 

видання «Кобзаря».  

 10 березня 2017 року у школі пройшов конкурс читців творів Т.Г.Шевченка «Вічне 

слово Кобзаря» серед учнів 1-4-х класів. Юні читці душевно передали зміст творів 

Великого Кобзаря. Слова Т. Шевченка з дитячих уст пролунали проникливо і ніжно, 

емоційно та щиро. Діти гідно вшанували 203-річницю з дня народження геніального 

українського поета.  

23 березня відбувся традиційний захід «Посвята у читачі», який підготувала завідувач 

бібліотеки Климента Г.М.  

Перед Великоднем у школі традиційно відбуваються заходи в рамках Тижня духовного 

виховання: виховні години, майстер-класи, виставки творчих робіт. Цього року було 

підготовлено лінійку «Великдень в різних куточках світу», а також створено писанкове 

дерево.  

Учні початкової школи разом із класними керівниками організовували родинні зустрічі 

до Дня матері.  

19 квітня відбувся святковий концерт.  

26 травня була проведена урочиста лінійка з нагоди Свята останнього дзвоника. 

Правоосвітня робота 

13-17.03.2017 р. – тиждень правових знань:  

 радіо-лінійка «Права та обов’язки учнів» (вч. правознавства Пука Н.В.),  

 виховні години,  

 засідання Кіноклубу.  

13.04.2017 р. – лекція «Профілактика алкоголізму, наркоманії, тютюнопаління серед 

учнів».  

21.04 – зустрічі із працівниками поліції, бесіда з учнями 9-10-х класів,  

 інтерактивні ігри з учнями 1-х класів.  

Протягом квітня у школі проводилися заходи на екологічну тематику про захист 

навколишнього середовища:  

 конкурс плакатів «Збережи своє майбутнє/ Save your future!»;  

 виставка плакатів та малюнків;  

 загальношкільна лінійка до Дня пам’яті жертв Чорнобильської трагедії;  

 виховні години та бесіди,  

 лінійка, присвячена Міжнародному дню Землі про найвідоміші акції у світі та в Україні з 

метою захисту навколишнього середовища та збереження природних ресурсів.  

Заходи, спрямовані на патріотичне виховання молоді 

Заходи до Дня Соборності  України 

 Загальношкільна радіо-лінійка «Соборність не на словах, а в думках і справах!». 

 Виховні години на тему «Що таке соборність?» проводили класні керівники 1-11-х 

класів.  

 Інформаційні стіннівки створили учасники учнівського самоврядування.  

 Уроки-роздуми про історію і значення Дня Соборності, проводили вчителі історії Пука 

Н.В., Дума І.Й., Домарацька О.О., Лозинський Р.І.  

 Тематична виставка у шкільній бібліотеці (завідувач бібліотеки Климента Г.М).  

Заходи до Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні  

 Загально шкільна радіо-лінійка, хвилина мовчання.  

 Свічки пам’яті біля стенду «Небесна Сотня». 

 Виховні години «Мирні солдати Майдану».  

 Виставка дитячих малюнків та майстер-клас «Журавлики» (орігамі). 



День вишиванки цього року запам’ятається трьома незвичайними флешмобами:  

 Мистецький флешмоб «Символічні елементи вишиванки» з учнями 5-6-х класів.  

 Фотофлешмоб «Селфі у вишиванках», організований за ініціативою учаників 

учнівського самоврядування.  

 Флешмоб «Сонячна вишиванка».  

Здоровий спосіб життя та спорт 

У лютому вчителями фізкультури Заїкою В.О., Лещуком П.П. та вчителем Захисту 

Вітчизни Лозинським Р.І. були проведені спортивні змагання.  

31 березня у 4-Г класі відбувся урок про здоровий спосіб життя ( класний керівник 

Алиськевич М.І.) 

Тематичні дні та зустрічі 

27 січня – відзначення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту: стіннівки та 

виховні години із класними керівниками.  

День цивільного захисту (квітень 2017 р.) шкільний колектив розпочав із 

загальношкільної радіо-лінійки, під час якої відбулося звітування керівників невоєнізованих 

формувань начальнику цивільного захисту школи Савчук Л.Я. та начальнику штабу ЦЗ 

Підляському А.І.  про готовність школи до проведення Єдиного дня цивільного захисту.  

Вчителі провели перший урок  у кожному класі про цивільний захист: безпека дитини у 

побуті, стихійні лиха природного походження, безпечна поведінка з газом у побуті, 

психологічні аспекти поведінки людей у надзвичайних ситуаціях. Відриті уроки відбулися у 2, 

4, 6, 8, 10-х класах. А для учнів 11-х класів були організовані змагання та комбіновані естафети 

з елементами цивільного захисту.  

До Дня цивільного захисту учні різних класів підготували творчі роботи, стінівки про 

цивільний захист населення та військово-патріотичне виховання, які були розміщені у рекреації 

школи. Відбулися також перегляди відеороликів про цивільний захист та безпеку життя.  

У День цивільного захисту відбулася навчальна евакуація. Крім того, був розгорнутий 

приймально-евакуаційний пункт (ПЕП) для жителів мікрорайону школи.  

18 травня відбулася загальношкільна лінійка пам’яті жертв депортації 

кримськотатарського народу  1944 р.  

Робота учнівського самоврядування 

Впродовж семестру проводилися радіо-ефіри української музики, до якої готувалися 

наші музиканти і ведучі. Одним із найяскравіших був радіо-ефір, присвячений пам’яті 

Квітки Цісик. 

Святкові дні у школі і відзначення важливих історичних дат  

 Учасники учнівського самоврядування підготували святкування Дня Валентина: художнє 

оформлення шкільних коридорів, святкову пошту, квест у школі.  

 До Дня писемності було повідомлено шкільний колектив про вишиванки, а потім 

організовано спільну фотосесію.  

 До Дня пам’яті Героїв Небесної Сотні був організований майстер-клас із виготовлення 

паперових орігамі-журавликів і виставка дитячих малюнків.  

 На День вишиванки, 19 травня, відбулося 2 флешмоби, в організації яких допомагали 

учасники УС: «Селфі у вишиванках» та «Сонячна вишиванка».  

З ініціативи учасників учнівського самоврядування продовжив свою роботу 

«Книжковий клуб». У лютому відбулося засідання клубу на тему «Книги та їх екранізації».  

У лютому підготовлено 10-й номер газети «Шкільний експрес», в який увійшли статті 

про зміни та мотивацію, пізнавальні та цікаві статті, а також опитування.  

14.03.2017 р. відбувся День самоврядування, до якого готувалися учні 11-х класів: 

проводили уроки, виконували адміністративні завдання, слідкували за чергуванням у школі.  

Наприкінці березня вперше було проведено пізнавально-розважальний конкурс «Я 

люблю Україну» між командами хлопців та дівчат 9-10-х класів. Учасникам були 

запропоновані запитання про події української історії, українські пісні, народні традиції. 

Організатори займалися не лише художнім оформленням, а й допомагали укладати запитання, а 

також були ведучими конкурсу.   

Волонтерська робота 



 Вересень 2016 р. – збір навчальної та художньої літератури для шкіл та ДНЗ Сходу.  

 «Святий Миколай вітає наших захисників» (спільно з Самообороною Львівщини) 

 «Великодній кошик для військових».  

 

 

 


