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ВСТУП 

Закінчився 2017/2018 навчальний рік. Згідно наказу Міністерства освіти 

і науки  України №55 від 28.01.2005 року «Про запровадження звітування  

керівників дошкільних,  загальноосвітніх  та професійно-технічних навчальних 

закладів» та відповідно до Положення про порядок звітування керівників 

навчальних закладів (наказ Міносвіти і науки України №178 від 23.03.2005 р.) 

директор навчального закладу повинен щороку звітувати про свою діяльність 

на загальних зборах (конференціях) педагогічного колективу, батьківського 

комітету, ради навчального закладу, піклувальної ради та громадськості. 

Керуючись  п. 95 «Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,  

затвердженого  постановою КМУ від 27.08.2010 №778»  у школі має 

відбуватися звітування керівника про виконану роботу протягом навчального 

року. 

На правах директора дозвольте прозвітувати про виконану роботу у 

НВК за 2017/2018 навчальний рік. Педагогічний стаж у мене – 20 років у даній 

школі працюю з 2004 року, стаж керівної роботи 6 років (заступник директора з 

НМР, з 07.05.2015 року виконувала обов’язки директора даного навчального 

закладу, а з 31.08.2015р призначена директором данного навчального закладу) 

(Наказ відділу освіти Гусятинської РДА від 31.08.2016 р., №192-К). 

При підготовці звіту керувалась «Примірним положенням про порядок 

звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних 

закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю» 

(зокрема п.6 структура щорічного звіту) затвердженим наказом МОН України 

від 23.03.2005р. 

Основними завданнями щорічного звітування керівників навчальних 

закладів є:  

 - забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління 

навчальним закладом; 

-  стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання 

керівниками навчальних закладів відповідних рішень у сфері управління 
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начальним закладом. 

У своїй повсякденній роботі керуюсь Статутом навчального закладу, 

прийнятим у новій редакції 7 жовтня 2010 р., законами України «Про 

освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній 

навчальних заклад, Національною доктриною розвитку освіти в ХХІ столітті, 

державною програмою «Учитель» та іншими нормативно-правовими 

документами з питань організації навчально-виховного процесу. 

Згідно п. 59 Статуту школи-гімназії директор навчального закладу: 

-  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує  

раціональний  добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

 -  організовує навчально-виховний процес; 

-  забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, 

рівнем  досягнень  учнів  у  навчанні; 

-  відповідає  за  якість  і  ефективність  роботи  педагогічного  колективу; 

-  створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та 

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 

-  забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, техніки безпеки; 

-  підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 

педагогів; забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або  

психічного  насильства; 

-  призначає  класних  керівників,  завідуючих  навчальними  кабінетами,  

майстернями,  навчально-дослідними  ділянками; 

-  контролює  організацію  харчування  і  медичного  обслуговування  

учнів; 

-  розпоряджається  в  установленому  порядку  шкільним  майном  і  

коштами; 

-  видає  у  межах  своєї  компетенції  накази  та  розпорядження    і  
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контролює  їх  виконання; 

-  за   погодженням   із   профспілковим   комітетом   затверджує   правила 

внутрішнього   розпорядку,    посадові   обов'язки   працівників   навчального  

закладу; 

-  створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, 

пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та 

виховання; 

-  несе   відповідальність   за   свою   діяльність   перед   учнями,   

батьками,  педагогічними працівниками та конференцією, власником, 

місцевими органами державної виконавчої влади. 
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1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

гімназія» м. Хоростків Гусятинського району Тернопільської області  

знаходиться у власності Хоростківської ОТГ Гусятинського району 

Тернопільської області,  розташований за адресою: 

вул. Івасюка, 3, 

м. Хоростків, 

Гусятинський район, 

Тернопільська область, 

48244,  тел (03557), 5-32-44 

 e-mail: hgimnazia@gmail.com; 

офіційний сайт закладу: http://khorostkiv-gymnasium.edukit.te.ua/ 

офіційна сторінка в соціальній мережі Facebook 

 https://www.facebook.com/nvkhor/?ref=bookmarks 

 Статут затверджений наказом №166 від 07.10. 2010 року  та  

зареєстрований Державним реєстром Густинської районної державної 

адміністрації 

 Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України видано 

довідку та присвоєно ідентифікаційний номер 23594746 

Атестація навчального закладу відбулася в березні 2013 року,  а у 2017-

2018 н. р. подано пакет документів для отримання ліцензії на провадження 

освітньої діяльності без проходження процедури ліцензування 

(Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 травня 2018 

року №378-од).   

У 2017/2018 навчальному році  школу відвідували  начальник відділу 

освіти Гусятинської РДА Кащишин Оксана Адамівна (в рамках проведення у 

районі показового Дня цивільного захисту), завідувач РМК Цвігун Галина 

Йосипівна (в рамках проведення районного семінару заступників директора з 

навчально-виховної та навчально-методичної роботи), методист  Гусятинського 

РМК Мельничук Р. Б. (в рамках проведення районного семінару учителів 
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початкових класів),  народний депутат ВР України Люшняк М. В. (в рамках 

робочої поїздки у м. Хоростків та з метою огляду результатів реалізації проекту 

із заміни системи опалення).   

У 2017/2018 н. р. реалізовано проект із заміни системи опалення та 

виготовлено проектно-кошторисну документацію проекту на утеплення фасаду 

школи.  

Керівник навчального закладу:  

Крицька Людмила Зіновіївна – директор  НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-

гімназія» м. Хоростків, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 20 років, стаж 

роботи на посаді заступника з НМР – 3 роки, директора – 3 роки 

Заступники директора навчального закладу (ПІБ, освіта, стаж педагогічної 

роботи, стаж роботи на посаді): 

Магеровська Надія Андріївна – заступник директора з навчально-виховної 

роботи, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 28 років, стаж роботи на 

посаді – 19 років 

Слободяник Ірина Степанівна – заступник директора з навчально-методичної 

роботи, освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 37 років, стаж роботи на 

посаді – 3 роки. 

Ольховецька Марія Степанівна – заступник директора з виховної роботи, 

освіта – вища, стаж педагогічної роботи – 24 роки, стаж роботи на посаді – 9 

років. 

Педагогічними кадрами навчальний заклад на даний час забезпечений, проте на 

потрібен фахівець предмета «Захист Вітчизни». 
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Таблиця 1.1 
 

Дані про кількісний склад працівників 
 

Предметно-
методична 

кафедра 

К-сть учителів 
станом на 

 

01.06.2017 р. 

Прибули 
протягом 

2017/2018 н. р. 

Вибули 
протягом 

2017/2018 н. р. 

К-сть  
учителів 

станом на  
01.06.2018 н. р 

Природничо-
математична 

1) Дроздюк О. І. 
2) Крицька Л. З 
3) Гладій М. В. 
4) Богоніс І. М. 
5) Ольховецька М. С. 
6) Заверуха С. І. 
7) Безущак О. М. 
8) Безущак О. Ф.  

Пастернак Н. М. Безущак О. М. 
Безущак О. Ф. 

1) Дроздюк О. І  
2) Крицька Л. З. 
3) .Гладій М. В. 
4) Богоніс І. М. 
5) Ольховецька М. С. 
6) Заверуха С. І. 
7) Пастернак Н. М. 

Художньо-
естетична 

1) Галабіцька О. А. 
2) Веселовський Н. . 
3) Галак О. М. 
4) Панасюк Х. Р. (Декр) 
5) Баран О. М. (Декрет) 
6) Сирота З. А. 

 

Мимрик М. Р. 
Пилипів Р. І 

Мимрик М. Р. 

1) Галабіцька О. А. 
2) Веселовський Н. . 
3) Галак О. М. 
4) Пилипів Р. І 
5) Панасюк Х. Р (Д) 
6) Баран О. М. (Д) 
7) Сирота З. А (Д) 
 

 

Бібліотекар 
1) Дідур І. С. 

 - - 
1) Дідур І. С. 

 

Педагог-
організатор 

1) Мадай С. Є. 
 - - 

1) Мадай С. Є. 
 

Практ. 
психолог, 

соц. педагог 

1) Глуха Л. Б 
   - - 

1) Глуха Л. Б 
 

Суспільно-
гуманітарна 

1) Стахів О. М. 
2) Слободяник І. С. 
3) Магеровська Н. А. 
4) Газдюк Л. М. 
5) Пінчук Г. І. 
6) Білянський В. Т. 
7) Собків І. І. 

Колосівська Н. А. Пінчук Г. І. 
Газдюк Л. М. 

1) Стахів О. М. 
2) Слободяник І. С. 
3) Магеровська Н. А. 
4) Білянський В. Т. 
5) Собків І. І. 
6) Колосівська Н. А. 

Початкові 
класи 

1) Фостик С. О. 
2) Шельвіка М. М. 
3) Свистун Т. В. (ГПД) 
4) Картацька М. В. 
5) Ковальчук Л. В. 
6) Сусла М. Я. 
7) Ісаків В. Є. 
8) Балицька  З. В.(ГПД) 

Кульчицька І. Є. - 

1) Фостик С. О. 
2) Шельвіка М. М. 
3) Свистун Т. В. 
4) Карвацька М. В. 
5) Ковальчук Л. В. 
6) Сусла М. Я. 
7) Ісаків В. Є. 
8) Балицька  З. В.(Д) 
9) Кульчицька І. Є. 

Іноземних 
мов 

1) Танасевич О. М. 
2) Пшик Т. Є. 
3) Ясьонків О. В. 
4) Мадай Л. М. 
5) Горяк Л. С. (Декрет) 

- - 

1) Танасевич О. М. 
2) Пшик Т. Є. 
3) Ясьонків О. В. 
4) Мадай Л. М. 
5) Горяк Л. С. (Д) 

 
Разом 

 
34+3(декрет) 5 5 32+5(декрет) 

Медпрацівник 1ст. - - 1 ст 

Лаборант 0,5 ст - - 0,5 ст 
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 Таблиця 1.2 
Дані про якісний склад працівників 

Предметно-
методична 

кафедра 

Освітньо-
кваліфікаційний 

рівень 
Кваліфікаційні категорії та педагогічні звання 

 
ба

ка
ла

вр
 

сп
ец

іа
лі

ст
 

м
аг

іс
тр

 

сп
ец

іа
лі

ст
 

С
пе

ці
ал

іс
т,

 р
оз

ря
д 

сп
ец

іа
лі

ст
 д

ру
го

ї 
ка

те
го

рі
ї 

сп
ец

іа
лі

ст
 п

ер
ш

ої
 

ка
те

го
рі

ї 

сп
ец

іа
лі

ст
 в

ищ
ої

 
ка

те
го

рі
ї 

ст
ар

ш
ий

 у
чи

те
ль

 

уч
ит

ел
ь-

м
ет

од
ис

т 

ві
дм

ін
ни

к 
ос

ві
ти

 
У

кр
аї

ни
 

Гр
ам

от
а 

М
О

Н
 

Природничо-
математична - 7 - - - 1 1 5 1 1 1 - 
Художньо-
естетична  7  2 1 3 - 1 1 - - - 

Бібліотекар - 1 - - - - 1 - - - - - 
Педагог-

організатор - 1 - - - - 1 - - - - - 
Практичний 

психолог - 1 - - - - - 1 - - - - 
Суспільно-
гуманітарна - 5 1 2 - - - 4 1 2 1 - 

Початкові класи 2 7 - 2 2 - 2 3 - - - - 

Іноземних мов - 5 -  - 2 1 2 - - - - 

Разом 2 33 1 6 3 5 7 16 3 3 2 - 

 
Діаграма 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

спеціаліст; 6

Спеціаліст, розряд; 3
спеціаліст другої 

категорії; 5

спеціаліст першої 
категорії; 7

спеціаліст вищої 
категорії; 16

старший учитель; 3

учитель-методист; 3 відмінник освіти 
України; 2
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Таблиця 1.3 

Дані про віковий склад працівників 
 

Предметно-
методична 

кафедра 
Вік педагогічних працівників 

 
до 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років 

більше 55 
років 

Природничо-
математична - 1 1 2 3 

Художньо-естетична 4 - 2 - 1 
Бібліотекар - - 1 - - 

Педагог-організатор - - 1 - - 
Практичний психолог - - 1 - - 

Суспільно-гуманітарна 1 1 1 1 2 
Початкові класи 2 - 5 1 1 
Іноземних мов 2 1 2 - - 

Разом 9 3 14 4 7 
 37 

Медпрацівник - 1 - - - 
Лаборант - - - - 1 

 
Діаграма 1.3 

 

Віковий склад педагогічних працівників

9

3

14

4

7

24% 8% 38% 19%11%
0
2
4
6
8

10
12
14
16

до 30 років 31-40 років 41-50 років 51-55 років більше 55
років
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Таблиця 1.4 
 

Дані про педагогічний стаж працівників (станом на 01.06.2018 р) 
 

 
Методична 

кафедра 
Педагогічний стаж працівників 

 до 3 
років 

3-10 
років 

10-20 
років 

20-30 
років 

30-40 
років 

40-50 
років 

понад 
50 років 

Природничо-
математична - 1 1 2 2 1 - 

Художньо-естетична - 4 1 1 - 1 - 
Бібліотекар - - - 1 - - - 

Педагог-організатор - - 1 - - - - 
Практичний психолог - - 1 - - - - 

Суспільно-
гуманітарна 1 1 - 2 2 - - 

Початкові класи 1 1 - 5 2 - - 
Іноземних мов - 2 2 1 - - - 

Разом 2 9 6 12 6 2 - 

 
 
 

 
 

Діаграма 1.4 
 

Дані про стаж педагогічних працівників

до 3 років ; 2; 
5% 3-10 років; 9; 

25%

10-20 років; 6; 
16%

20-30 років ; 12; 
33%

30-40 років; 6; 
16%

40-50 років; 2; 
5%
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Таблиця1. 5 
 

Дані про кількість учнів та класів навчального закладу(на 01.06.) 
 

Загальноосвітня школа 
 

Початкова школа Основна школа Старша школа 

1-4 класи 5-9 класи 10-11 класи 

К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів К-сть класів К-сть учнів 

6 117 6 117 2 18 

Усього класів:      14                
                                                      

На початок навчального року:  252 
 

Прибуло:         4                      – 
 

Вибуло:          8      
                           

На кінець навчального року всього учнів:   248        
                                    

Середня наповнюваність:          17,7       
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Таблиця 1.6 
Мережа класів та рух учнів у 2017/2018 н. р 

 
Кількість учнів 2017/2018 н. р. Клас Класний керівник, 

класовод 
на початок 

навчального 
року 

прибули Вибули на кінець 
навчального 

року 
1-А Шельвіка М. М. 17 - - 17 
1-Б Фостик С. О. 15 - - 15 
2 Карвацька М. В. 26 - - 26 
3-А Ковальчук Л. В. 16 Гавриків М. - 17 
3-Б Сусла М. Я. 18 - - 18 
4 Ісаків В. Є 26 - Білінський М. 

Залізняк Н. 
 

24 

Разом 118 1 2 117 

5 Собків І. І. 23 - Бурак А. 22 

6 Галабіцька О. А. 19 - - 19 

7 Дроздюк О. І. 27 - Гиря П. 
Кушла М. 

25 

8 Гладій М. В. 18 - - 18 

9-А Ясьонків О. В. 13 Ясьонків І. Ясьонків І. 
Бурак М. 

12 

9-Б Пшик Т. Є. 17 Соколовськ
ий Р 

 

- 
 

17 

Разом 116 2 5 113 

10 Глуха Л. Б. 4 Прислопськ
ий М. 

- 5 

11 Стахів О. М. 14 - Вельган С. 13 

Разом 18 1 1 18 

Всього учнів 252 4 8 248 

Всього класів 14 
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Режим роботи навчального закладу 
1. Початок роботи у НВК – 8 год. Початок занять – 8 год. 30 хв. Робочий 
тиждень розпочинається із загальношкільної лінійки.  
2. Кожного понеділка проводяться збори педагогічних працівників – 
початок о 10.10 год. 
3. Навчальний процес організований за 5-денним тижневим режимом 
занять. 
4. Встановлено таку тривалість уроків: 
у 1-х класах – 35 хвилин; у 2-4-х класах – 40 хвилин; у 5-11-х класах – 45 
хвилин. 
5. Розклад дзвінків на уроки: 
1-й урок   - 830 – 915   перерва  10 хвилин 
2-й урок   - 925 – 1010  перерва  20 хвилин 
3-й урок   - 1030 – 1115  перерва  20 хвилин 
4-й урок   - 1135 – 1220  перерва  10 хвилин 
5-й урок   - 1230 – 1315  перерва  10 хвилин 
6-й урок   -  1325 – 1410    перерва  10 хвилин 
7-й урок   -  1420 -  1505 
6. Класні керівники та вчителі під час перерв чергують на поверхах і 
забезпечують дисципліну учнів, а також несуть відповідальність за поведінку 
дітей на всіх перервах. 
7. Технічними працівниками прибирання кабінетів, закріплених ділянок 
двору та приміщень проводиться щоденно. Генеральне прибирання 
проводиться в останню п’ятницю кожного місяця. 
8. Час початку роботи кожного вчителя – за 15 хвилин до початку свого 
першого уроку. Чергування вчителів починається за 20 хвилин до початку 
занять і закінчується на 20 хвилин пізніше після закінчення останнього уроку у 
навчальному закладі. 
9. Вчителі, які проводять останні уроки, забезпечують порядок під час 
виходу учнів із шкільного приміщення. 
10.  Навчальні заняття організовано за семестровою системою: 
Впродовж навчального року для учнів проводяться канікули: осінні, зимові, 
весняні. 
11. Усі вчителі - предметники планують виконання програм, враховуючи  
структуру та режим навчального року, а також річний план роботи НВК і 
календарно-тематичні плани з предметів. Плани на І семестр подаються на 
затвердження директору НВК до 1 вересня, на ІІ семестр  - до 10 січня. 
12. Внесення змін до класних журналів, а саме зарахування та вибуття 
учнів вносить  лише класний керівник за вказівкою директора навчального 
закладу. Виправлення оцінок у класному журналі дозволяється за заявою 
вчителя та з дозволу директора навчального закладу. 
13. Категорично забороняється відпускати учнів з уроків на різні заходи 
(репетиції, змагання) без дозволу адміністрації НВК. 
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14. Робота спортивних секцій, гуртків, кабінету інформатики, навчальних 
майстерень допускається лише за розкладом, затвердженим директором 
навчального закладу. 
15. У кожному навчальному кабінеті закріплено за учнями постійне робоче 
місце з метою їх матеріальної відповідальності за збереження меблів. 
16. Зобов’язано вчителів початкових класів та класних керівників подавати 
щоденні відомості загально шкільного обліку відвідування, запізнень на уроки. 
17. Ведення щоденників вважається обов’язковим для кожного учня, 
починаючи з 3-го класу. 
18. Сторонні особи не допускаються на уроки без дозволу директора НВК. 
19. Категорично забороняється проводити заміну уроків за домовленістю 
між учителями без дозволу адміністрації навчального закладу. 
20. Вихід на роботу вчителя або іншого працівника навчального закладу 
після хвороби можливий лише за наявності листка непрацездатності. 
21. Проведення екскурсій, походів, відвідання виставок тощо дозволяється 
лише після видання наказу директора НВК. Відповідальність за життя та 
здоров’я дітей під час проведення подібних заходів несе той вчитель або будь-
який інший співробітник школи, який призначений наказом директора. 
22. Покладено відповідальність на вчителів, класних керівників за життя та 
здоров’я дітей під час їх перебування у навчальному закладі, на його території, 
під час прогулянок, екскурсій, при проведенні позакласних заходів тощо. 
23. Заборонено в стінах НВК будь-які торговельні операції. 
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2. АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ  ТА  МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 
2.1 НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНА РОБОТА 

У 2017/2018 навчальному році 134 випускників НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-
гімназія” м. Хоростків отримали атестат про повну загальну середню освіту, 9 
учнів(69%) нагороджені Похвальними грамотами «За особливі успіхи у 
вивченні окремих предметів»; 11(85%) випускників отримали атестати з 
оцінками високого та достатнього рівнів,  2 (15%) випускників мають оцінки 
початкового рівня за ЗНО з математики 

Випускники склали ДПА у формі ЗНО з української мови та літератури, 
математики, історії України, англійської мови, біології, географії та фізики  
Аналізуючи результати ЗНО, можна стверджувати,  що учителі,  які  викладали 
у 11  класі, Стахів О. М, Білянський В. Т., Дроздюк О. І., Ольховецька М. С., 
Пшик Т. Є  вищеперераховані  предмети  дуже об’єктивно оцінили учнів, за 
винятком математики, вчитель Гладій М. В. Претендентка на золоту медаль 
Глуха Інна склала ЗНО з математики на оцінку «7». 

Інформація 
про результати державної підсумкової атестації у формі ЗНО  

та річні оцінки з навчальних предметів в 11 класі 
НВК « ЗОШ І-ІІІ ст.  № 1 - гімназія» м.Хоростків 

 
 

Предмет УКРАЇНСЬКА МОВА (Вчитель вищої категорії,  Стахів Ольга 
Миколаївна,  кількість учнів, що складали ЗНО-13) 

Таблиця 2.1 
Річна оцінка, к-сть учнів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього 

      1 1 6 4  1 
ДПА(ЗНО), к-сть учнів 13 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      1 1 6 4  1 13 

Відхилення від річної оцінки у кількості учнів. 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Учні 100% підтвердили свої річні оцінки на ДПА  у формі ЗНО, що вказує 

на високий професіоналізм та майстерність учителя! 
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Таблиця 2.2 
Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 
 з української мови   
 за 2017/2018 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

ві
дх

ил
ен

ня
 в

 
ба

ла
х 

1 Богош Дмитро 9 9 0 

2 Борейко Юлія 9 9 0 

3 Буртник Інна 10 10 0 

4 Галагань Юрій 7 7 0 

5 Глуха Інна 10 10 0 

6 Гулько Андрій 9 9 0 

7 Думай Андрій 9 9 0 

8 Карвацька Інна 12 12 0 

9 Пасіка Олександр 10 10 0 

10 Питлик Сергій 8 8 0 

11 Слідзевич  Володимир 9 9 0 

12 Федоришин Ірина 10 10 0 
13 Фірман Анна 9 9 0 
 Загальна к-сть балів 121 121 0 
 Середній бал 9,3 9,3 0 

 
 

 
Предмет МАТЕМАТИКА (Вчитель вищої категорії,  Гладій Микола 
Васильович,  кількість учнів, що складали -8(62%) 

Таблиця 2.3 
 

Річна оцінка, к-сть учнів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всього 

      4 1 1 2   
ДПА(ЗНО), к-сть учнів 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   2  2 2   2   8 

 
 Спостерігаються відхилення з достатнього у середній рівень.  Учні 
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Буртник Інна та Питлик Сергій понизили оцінку на 3 бали відносно річної, а 
також Глуха Інна, претендентка на нагородження золотою медаллю не 
підтвердила високого рівня знань з математики та отримала оцінку «7», що 
нижче від річної на 3 бали.  А учень Думай Андрій отримав на ЗНО оцінку 
«10», в той час, коли річна оцінка «9».  Вцілому оцінки завищені на 1,4 бала 

Таблиця 2.4 
 

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 
 з математики  
 за 2017/2018 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

ві
дх

ил
ен

ня
 в

 
ба

ла
х 

1 Богош Дмитро 8 7 -1 
2 Буртник Інна 7 4 -3 
3 Галагань Юрій 7 6 -1 
4 Глуха Інна 10 7 -3 
5 Думай Андрій 9 10 +1 
6 Пасіка Олександр 10 10 0 
7 Питлик Сергій 7 4 -3 
8 Слідзевич  Володимир 7 6 -1 

 Загальна к-сть балів 65 54 -11 
 Середній бал 8,1 6,8 -1,3 

 
 
 
 
Предмет ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (Вчитель вищої категорії, «учитель-методист», 
Білянський Володимир Тадейович,  кількість учнів, що складали -5) 

Таблиця 2.5 
 

Річна оцінка, к-сть учнів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всього 

      2 1 1 1   
ДПА(ЗНО), к-сть учнів 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
      1 2 1 1   5 
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Таблиця 2.6 
Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 

 з історії України  
 за 2017/2018 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

ві
дх

ил
ен

ня
 

в 
ба

ла
х 

1 Борейко Юлія 9 9 0 
2 Гулько Андрій 7 7 0 
3 Карвацька Інна 10 10 0 
4 Федоришин Ірина 8 8 0 
5 Фірман Анна 7 8 +1 

 Загальна к-сть балів 41 42 +1 
 Середній бал 8,2 8,4 +0,2 

 
Предмет  АНГЛІЙСЬКА МОВА (Вчитель вищої категорії,  Пшик Тетяна 
Євгенівна,  кількість учнів, що складали ЗНО -1) 

Таблиця 2.7 
 

Річна оцінка, к-сть учнів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всього 

         1   
ДПА(ЗНО), к-сть учнів 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
   1  1   1    1 

Відхилення від річної оцінки у кількості учнів. 
   +1  +1  -1 +1 -2   3 

 
Таблиця 2.8 

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 
 з англійської мови  
 за 2016/2017 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

ві
дх

ил
ен

ня
 в

 
ба

ла
х 

1 Думай Андрій 10 9 -1 
 Загальна к-сть балів 10 9 -1 
 Середній бал 10 9 -1 

 



20 

  

Предмет  БІОЛОГІЯ      (Вчитель  вищої категорії, Ольховецька Марія 
Степанівна, кількість  учнів, що складали ЗНО -4) 

Таблиця 2.9 
 

Річна оцінка, к-сть учнів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всього 

        2 2   
ДПА(ЗНО), к-сть учнів      4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
        2 1 1  4 

 
Спостерігається практичне співпадання річних оцінок  та результатів ЗНО, а це 
набагато кращий результат у порівнянні з минулим роком. 

 
 

Таблиця 2.10 
 

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 
 з біології  
 за 2017/2018 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

ві
дх

ил
ен

ня
 в

 
ба

ла
х 

1 Борейко Юлія 9 11 +1 
2 Буртник Інна 9 9 0 
3 Глуха Інна 10 10 0 
4 Фірман Анна 10 9 -1 

 Загальна к-сть балів 38 39 +1 
 Середній бал 9,5 9,8 +0,3 

 
Предмет ГЕОГРАФІЯ (Вчитель вищої категорії, «учитель-методист», Богоніс 
Ірина Михайлівна,  кількість учнів, що складали  ЗНО-5) 

Таблиця 2.11 
Річна оцінка, к-сть учнів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Всього 

        1 1 2 1 
ДПА(ЗНО), к-сть учнів 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
       2 1 1  1 5 
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Незначне відхилення оцінок на ЗНО і річних. Учні показали хороші результати, 
а учитель об’єктивне оцінювання учнів. 

Таблиця 2.12 
Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 
 з географії  
 за 2017/2018 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

ві
дх

ил
ен

ня
 в

 
ба

ла
х 

1 Богош Дмитро 10 10 0 
2 Галагань Юрій 11 8 -3 
3 Гулько Андрій 9 8 -1 
4 Карвацька Інна 12 12 0 
5 Федоришин Ірина 11 9 -2 

 Загальна к-сть балів 53 88 -5 
 Середній бал 10,6 9,4 -0,8 

 
 
 
 
 
Предмет ФІЗИКА (Вчитель вищої категорії,  Дроздюк Олександра Іванівна,  
кількість учнів, що складали  ЗНО-3) 

Таблиця 2.13 
 

Річна оцінка, к-сть учнів 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Всього 

      2   1   
ДПА(ЗНО), к-сть учнів 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
     1  1 1    3 

 
Спостерігаються незначні відхилення від річного оцінювання. Це значно 
кращий результат у порівнянні з минулим роком. 
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Таблиця 2.14 
 

Порівняльна таблиця результатів ЗНО та річних оцінок 
 з фізики  

 за 2017/2018 н.р.  

№ 
з/п Прізвище та ім’я учня 

Рі
чн

а 

ЗН
О

 

В
ід

хи
ле

нн
я 

 
ба

ла
х 

1 Пасіка Олександр 10 8 -2 

2 Питлик Сергій 7 9 +2 

3 Слідзевич Володимир 7 6 -1 

 Загальна к-сть балів 24 23 -1 

 Середній бал 8 7,7 -0,3 
 

 
 

Таблиця 2.15 
 
 
 

Результати ЗНО 2017 року у порівнянні із річними оцінками 
 

 
Предмет ЗНО Річна ЗНО Відхилення 

Українська мова 9,3 9,3 0 
Історія України 8,2 8,4 +0,2 
Англійська мова 10 9 -1 
Математика 8,1 6,8 -1,3 
Біологія 9,5 9,8 +0,3 
Географія 10,6 9,4 -0,8 
Фізика 8 7,7 -0,3 
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Діаграма 2.15 
 

 Порівняльна діаграма результатів  ЗНО 2018 року та річних оцінок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У 2017/2018 навчальному році 29 випускників V гімназійного (9) класу 
НВК “ЗОШ І-ІІІ ст. №1-гімназія” м. Хоростків  отримали свідоцтво про базову 
загальну середню освіту, з них двоє  учнів  – Гарагудз Уляна та Яковищак Олег  
отримали свідоцтво з відзнакою,   

Навчально – виховний  процес  у  закладі  здійснювався  з  дотриманням  
вимог  нормативних  документів. Закон  України  «Про мову»  виконувався  
всіма  учасниками  навчально – виховного  процесу. Оцінювання  навчальних  
досягнень  учнів  здійснювалося  відповідно  до  Загальних  критеріїв  
оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  у  системі  загальної  середньої  
освіти. адміністрація  закладу  здійснювала  постійний  контроль  за  їх  
дотриманням. Документація  закладу  ведеться  згідно  з  вимогами  щодо  
ведення  шкільної  документації. 

Протягом  навчального  року  колектив  учителів  продовжував  роботу  
над  пріоритетними  напрямками:  створенням  умов  для  успішної  соціалізації  
учнів  школи;  створення  умов  для  самореалізації  учнів  і  розвитку  їхніх  
ключових  компетенцій,  упровадження  в  освітній  простір  НВК  сучасних  
методик  і  форм  роботи  як  умови  успішного  освоєння  державних  освітніх  
стандартів. 

Відповідно  до  Закону  України  «Про  освіту»  школа  забезпечує  
доступність  і  безоплатність  початкової,  базової  та  повної  загальної  освіти. 
НВК  надає  очну  форму  навчання  й  індивідуальне  навчання  за  медичними  
показаннями,  а  також  інклюзивне  навчання. На  індивідуальному  навчанні  
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перебували 3 учнів  та  одна  учениця  навчалася  за  інклюзією. 
Педагогічним  колективом  НВК  проведено  роботу  щодо  збереження  і  

розвитку  шкільної  мережі. На  початок  навчального  року  в  школі  навчалося  
253 учні. Укомплектовано  13  класів  та  одна  група  учнів. Середня  
наповнюваність  класів  становить  17  учнів. На  всіх  дітей,  які  з  різних  
причин  продовжили  навчання  за  межами  закладу,  своєчасно  оформлені  
документи. Аналізуючи  перехід  учнів  до  інших  закладів,  необхідно  
зазначити,  що  основними  причинами  була  зміна місця  проживання  батьків. 
Плинність  учнів  становить  0,5%. Основними  заходами  колективу  щодо  
збереження  контингенту  учнів  були:  роз’яснювальна  робота  серед  
дев’ятикласників  та  їхніх  батьків, вивчення  та  врахування  їхніх  запитів  під  
час  складання  навчальних  планів  на  наступний  навчальний  рік. 

Протягом  року  адміністрацією  проводилася  робота  серед  батьків,  учнів  
та  вчителів  щодо  Закону  України  «Про  мови». Щорічно  перевіряється  
виконання  цього  Закону  та  статті  10  Конституції  України. Документація  
закладу  ведеться  українською  мовою.  У  школі  оформлені  куточки  
державної  символіки. Усі  виховні  заходи  проводяться  українською  мовою. 

У  НВК   успішно  впроваджуються  Державні  стандарти  початкової,  
базової  та  повної  загальної  середньої  освіти,  затверджені відповідними  
постановами  Кабінету  Міністрів. 

Для  вивчення  рівня  навчальних  досягнень  учнів  адміністрацією  школи  
застосовуються  моніторингові  дослідження  з  метою  виявлення  
відповідності  навчальних  досягнень  учнів  вимогам  навчальних  програм,   
наступності  між  початковою  та  середньою  школою,  накреслення  шляхів  
подолання  виявлених  недоліків.   

 
На  кінець  навчального  року  у  школі навчається 248 учнів.  На підставі 

рішення педради від 31.08.2017 року (протокол №10) оцінювання відбувається з 
ІІ семестру 2 класу, а  учні першого класу оцінюються вербально. 

В початковій школі навчається 117 учнів.  
На високий рівень  навчальний рік  закінчили такі учні: 

2 клас – Бумбар Інна,  Дубова Оксана,  Івачевчевська Наталія,  Ковальчук 
Анастасія, Лицар Єлизавета, Соп’яненко Юрій,  Присяжнюк  Вадим  
3-А клас – Богоніс Тетяна,  Кучвара Анатолій,  Лабата Маргарита,  Явна  
Марта,  Северин Валентина 
3-Б клас –Адамяк Юлія,  Глинський  Олег,  Попко  Ростислав,  Чижик  Марта,  
Федор  Марія. 
4 клас – Говда Марія, Заверуха Владислав,  Старобранський Дмитро,  Мацола 
Дарина,  Ямна  Юлія.  
 Результати успішності учнів початкової школи за 2017/2018 навчальний рік: 

3-А клас:  
високий рівень – 5 (30%); 
достатній рівень – 9 (53%) 
середній рівень – 3 (17%) 
3-Б клас:  
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високий рівень – 5(28%); 
достатній рівень – 10 (56%) 
середній рівень – 3 (16%) 
4 клас:  
високий рівень – 5 (19%); 
достатній рівень – 11 (42%) 
середній рівень – 9 (39%) 
 
У початковій школі переважає достатній та середній рівень успішності. 
В базовій школі навчається 113 учнів. Високий рівень навчальних 

досягнень мають 8 учнів (7%), достатній- 41учень (38%), середній –53учні 
(50%) і початковий - 7учнів (6%). 

 Претендентами на свідоцтво з відзнакою є такі учні 9-х класів: Гарагудз 
Уляна та Яковищак Олег. 

Учнів старшої школи -18. На високому рівні навчаються 2 учениці 11 класу 
(11%) – Глуха Інна  та  Карвацька Інна, які є претендентами на нагородження 
медалями, на достатньому-10учнів (55%),   на середньому - 6 учнів (34%),  на  
початковому  жоден учень.  

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах (Додатки 1-8), 
дійшли висновку, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого 
основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще значна частина 
учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки  з  кількох предметів.  Це учні 
5 класу –Гарагудз Тарас, Глинська Вікторія,  Кармазин Юлія, Колодій Іванна,   
6 класу – Бігус Анастасія,  Процків Ірина, Плескун Юлія, Кормило Віталій,       
7 класу – Кравець  Аліна та Березюк Ігор, у 8 класі –Міщанчук Неля,  Музика  
Соломія ,  Тимечко Аліна,   у  9-А класі – Говда  Вікторія, Глуха  Романія та  
Кучвара  Анатолій,  у 9-Б – Комасюк  Аліна,  Валіон Петро, у 10 класі –Зелізняк 
Станіслав,  Сватюк  Олег,  в  11 класі Думай Андрій та Пасіка Володимир. 
Аналогічна ситуація і з достатнім рівнем досягнень. 

Найвищий показник якості навченості  у  9-Б  класі -61%( класний керівник   
Пшик Т.Є.), 5 класі - 59% ( класний керівник Собків І.І.),  у  11 класі - 57%         
( класний керівник  Стахів О.М.). 

Найбільша  кількість  учнів  початкового  рівня - 8 % навчається у 7 класі    
( класний керівник  Дроздюк О.І.). 

Аналіз якості рівня успішності показує, що причинами виникнення 
проблем щодо динаміки успішності є низька мотиваційна основа, недостатній 
моніторинговий супровід навчально-виховного процесу, відсутня система 
роботи із учнями,  які погано навчаються й учнями, які пропускають заняття 
через хворобу, недостатній зв'язок учителів із батьками, несвоєчасне 
повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники.  Фактором 
негативного впливу на рівень навчальних досягнень учнів залишається 
недостатнє володіння і практичне втілення таких важливих педагогічних 
компетентностей, як комунікативна компетентність самоосвіти і саморозвитку, 
продуктивної та творчої діяльності. 
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2.2. РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ 
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Положення про Малу академію наук і наукові товариства учнів 
України, затвердженого наказом МОН України № 35 від 11.02.1994 р., 
Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних 
дисциплін, турніри, конкурси-захисти, науково-дослідницьких робіт та 
конкурси фахової майстерності, з метою створення сприятливих умов для 
розвитку інтелектуального і творчого потенціалу талановитих дітей та 
підлітків, стимулювання творчого самовдосконалення учнів, залучення 
обдарованої молоді до науково-дослідницької діяльності, підвищення статусу 
обдарованих дітей та їх наставників, наказу по школі "Про організацію 
роботи з обдарованими дітьми в 2017/2018 навчальному році” та з метою 
створення умов для пошуку, підтримки і розвитку інтелектуально і творчо 
обдарованих дітей в школі була налагоджена система роботи з обдарованими 
учнями. На виконання наказу по школі від 11.09.2017 №144  “Про 
організацію роботи з обдарованими учнями в 2017/2018 навчальному році” та 
з метою створення умов  для пошуку,  підтримки і розвитку інтелектуально і 
творчо обдарованих дітей, на виконання  шкільної  програми   роботи  з  
обдарованими  дітьми,   у школі була налагоджена система роботи з 
обдарованими учнями. 

Працюючи  над  ідеєю  розвитку  національної  школи,  педагогічний  
розуміє,  що  головним  у  національному  вихованні  є  набуття  молодим  
поколінням  соціального  досвіду,  успадкування  духовних  надбань  
українського  народу,  досягнення  високої  культури  міжнаціональних  
взаємин,  формування  розвинутої  духовності,  фізичної  досконалості,  
естетичної,  правової,  моральної  та  екологічної   культури. 

    Усе  це  стимулює  зацікавленість  проблемами  обдарованості,  
творчості,  інтелекту,   які  поступово  переростають   у  послідовну  державну  
політику,  спрямовану  на  пошук,  навчання,  виховання  і  розвиток   
обдарованих    дітей   та  молоді,  на  захист  таланту. 
     Шкільна  програма   роботи  з  обдарованими  дітьми  спрямована  на 
розв’язання  проблем,   пов’язаних  з  пошуком,  навчанням,  вихованням  та  
розвитком  обдарованої   молоді,  забезпечення  її  соціально-педагогічної   
підтримки,  гарантованою  державою.      Педагогічний колектив школи 
докладає значних зусиль для забезпечення результативності навчально-
виховного процесу, оволодівання учнями базовими, загальнонавчальними 
вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей 
кожної дитини, створення умов для самореалізації. 

Педагогічний колектив школи упродовж року здійснював належну роботу  
для забезпечення результативності навчально-виховного процесу,  оволодіння 
учнями базовими, загально-навчальними вміннями і навичками, які були 
спрямовані на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини та створення 
умов для самореалізації. Також виявлення, підтримку та розвиток обдарованих 
дітей в школі супроводжувала психологічна служба, яка пріоритетними у своїй 
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діяльності визначила саме роботу з обдарованими дітьми. Психологом і 
соціальним педагогом проводилися консультації для вчителів «Як виявити 
обдаровану дитину», тренінги «Робота з обдарованими дітьми» (для молодих 
учителів), «Розвиток інтелектуальної складової обдарованості» та інші. 
У  школі  проведено  шкільний  етап  предметних олімпіад  з  базових  
дисциплін.  З  метою  підготовки  та  участі  переможців  шкільних  олімпіад  в  
олімпіадах   районного  етапу   у  вересні 2017   року  було  складено    графік   
підготовки  учнів  до  олімпіад, за яким учителі-предметники  працювали.   Це  
мало  досить  позитивні  результати – призові  місця  у  ІІ  турі  Всеукраїнських  
олімпіад  з  базових  дисциплін. Органiзацiйний, науково-теоретичний та 
методичний рiвнi проведення олімпіад вiдповiдали вимогам Положення  «Про 
Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, 
конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової 
майстерності».  

З  метою виявлення та розвитку обдарованої молоді, формування 
творчого покоління молодих науковців і практиків для різних галузей 
суспільного життя, підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних 
предметів  у жовтні - грудні 2017 року  учні закладу брали участь у районних 
предметних олімпіадах, які  проводилися  з таких навчальних предметів: 
української  мови та літератури, конкурсів з української мови та літератури ім. 
П. Яцика  та Т. Г. Шевченка,  англійської, німецької  мови, історії, основ 
правознавства, математики, фізики, астрономії, хімії, біології, екології, 
географії, основ економіки, інформатики, інформаційних технологій, трудового 
навчання та образотворчого мистецтва. Результати у ІІ(районному) етап 
Всеукраїнській предметних олімпіад 
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Таблиця 2.16 
 

Результати у ІІ(районному) етап Всеукраїнських предметних олімпіад. 
№ 
з/п 

Предмет Клас Прізвище та ім’я 
учня 

Зайняте 
місце 

Вчитель 

1 5 Гриців Назар ІІІ Слободяник І. С. 
2 

Конкурс 
знавців 
української 
мови ім. Т. Г. 
Шевченка 

8 Підгородецька 
Христина 

ІІІ Слободяник І. С. 

3 10 Зелізняк Станіслав ІІ Білянський В. Т. 
4 

Історія 
11 Карвацька Інна ІІІ Білянський В. Т. 

5 10 Зелізняк Станіслав ІІ Богоніс І. М. 
6 

Географія 
11 Карвацька Інна ІІ Богоніс І. М. 

7 3 Глинський Олег ІІ Сусла М. Я. 
8 5 Кармазин Юлія ІІ Слободяник І. С 
9 6 Думай Катя ІІІ Стахів О. М. 
10 8 Підгородецька 

Христина 
ІІ Слободяник І. С. 

11 

Конкурс 
знавців 
української 
мови ім. П. 
Яцика 

11 Глуха Інна ІІІ Стахів О. М. 
12 Економіка 11 Пасіка Олександр ІІІ Галабіцька О. А. 
13 Англійська  

мова 
10 Думай Андрій ІІ Пшик Т. Є. 

14 8 Підгородецька 
Христина 

І Слободяник І. С. 

15 7 Ольховецька 
Олена 

ІІІ Магеровська Н. 
А. 

16 9 Яковищак Олег ІІІ Слободяник І. С. 
17 

Українська 
мова та 
література 

11 Глуха Інна ІІІ Стахів О. М. 
18 Німецька мова 8 Підгородецька 

Христина 
ІІІ Танасевич О. М. 

19 7 Гиря Петро ІІ Дроздюк О. І. 
20 

Математика 
10 Думай Катя ІІ Гладій М. В. 

21 Інформатика 9-Б Валіон Петро ІІІ Крицька Л. З. 
22 Образотворче 

мистецтво 
11 Фірман Аня ІІІ Пилипів  Р. І. 

23 10 Сватюк Олег ІІІ Крицька Л. З. 
24 

Інформаційні 
технології 11 Карвацька Інна ІІ Крицька Л. З. 

25 7 Березюк Ігор ІІІ Дроздюк О. І. 
26 8 Бутовський 

Мар’ян 
ІІ Дроздюк О. І. 

27 

Фізика 

10 Сватюк Олег ІІІ Дроздюк О. І. 
28 Правознавство 11 Карвацька Інна І Білянський В. Т. 
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Слід зазначити, що гімназисти виявили велику зацікавленість у реалізації 

своїх здібностей, тому багато    учнів брали участь у декількох предметних 
олімпіадах.  Результатом наполегливої праці всього педагогічного  колективу є 
33 призових місця на предметних олімпіадах, 4 призових місця на районному 
етапі захисту науково-дослідницьких робіт у МАН , та І місце  у конкурсі 
«Об’єднаймося, брати мої» (у номінація Література).  

Кількість призових місць: 
І – 2, ІІ – 11, ІІІ- 15.  
Кількість учнів – переможців та призерів по паралелях класів наступна:  
3кл.- 1,   5 кл – 2, 
6кл.- 2, 7кл. -3, 
8кл. - 5, 9кл.  – 2, 
10кл.  – 4, 11кл. - 11. 
Найбільше призових місць на районному етапі вибороли учні 11 

класу (класний керівник – Стахів О. М.)  
Семеро учнів отримали перемоги у декількох предметних олімпіадах. 

Абсолютними  переможцями серед учасників районного етапу олімпіад є 
учениця 11 класу Карвацька Інна. На  її  рахунку 5 призових місць на 
районному етапі (історія, правознавство, інформаційні технології, географія, 
МАН(математика) та  учениця 8 класу Підгородецька Христина здобула 4 
призових місця (українська мова, німецька мова, Міжнародний конкурс знавців 
української мови ім. Т. Г. Шевченка, Конкурс знавців української мови ім. П. 
Яцика). Високих результатів досягли й такі учні: Глуха Інна (11) – 2 призових 
місця, Зелізняк Станіслав (10) – 2 призових місця,  Сватюк Олег (10) -2 
призових місця, Думай Катерина (6) – 2 призових місця, Пасіка Олександр 
(11) – 2 призових місця.  

Кількість переможців районних олімпіад залежить від наполегливої 
роботи вчителів-предметників. У розрізі предметів: українська мова та 
література та мовні конкурси ім. П. Яцика та Т. Шевченка (7 переможців), 
українська мова та література (4 переможці), інформатика та інформаційні 
технології (3 переможці), фізика (2 переможці), географія (2 переможці), 
німецька мова (1 переможець), правознавство (1 переможець), економіка (1 
переможець), образотворче мистецтво (1 переможець), англійська мова (1 
переможець), математика (1 переможець).  
   Адміністрація відмічає наполегливу роботу з обдарованими учнями 
вчителів, які підготували переможців олімпіад. Результативною була робота по 
підготовці учнів до олімпіад учителів суспільно-гуманітарної кафедри, зокрема 
Слободяник І.С. (6 призових місць), Стахів О.М. (3 призових місця), а також  
природничо - математичної кафедри.  
Також варто відзначити учителів, учні яких  отримали призові місця на 
районному етапі предметних олімпіад, це Богоніс І. М., Крицька Л. З., 
Магеровська Н. А., Слободяник І. С., Танасевич О. М., Галабіцька О. А.,  Пшик 
Т. Є., Дроздюк О.І. 
   Разом з тим особливе занепокоєння викликає  відсутність переможців 



30 

  

в олімпіаді з біології (Ольховецька М.С.), з хімії (Заверуха С.І.) та 
трудового навчання (Галабіцька О.А.).  Аналіз результативності у ІІ етапі 
Всеукраїнських олімпіад у розрізі предметів у порівнянні з минулими роками 
показано у діаграмі. 
 Але  у підготовці до предметних олімпіад є ряд недоліків: невчасно 
узгоджуються прізвища учасників олімпіад, що призводить до перевантаження 
учнів,  труднощів у гімназистів викликають завдання творчого характеру, не 
простежується система у підготовці гімназистів до олімпіад у 2 семестрі. Не 
підготували переможців олімпіад такі вчителі: Мадай Л.М., Ясьонків О. В., 
Гладій М.В., Ольховецька М.С., Заверуха С.І.  

 
 
 
 
 
 
 

Діаграма 2.16 
 

Аналіз результативності учнів на районних олімпіадах у розрізі предметів   
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У цьому навчальному році продовжили роботу три секції МАН – секція 
математики (Гладій М. В. ), економіки (Галабіцька О. А.)  та секція історії 
(Білянський В. Т.). 
20 грудня на базі НВК “ЗОШ І-ІІІст.№1-гімназія’’ м. Копичинці відбувся І етап 
захисту науково-дослідницьких робіт слухачів Гусятинської філії 
Тернопільського відділення Малої академії наук України. Учні нашої гімназії 
захищали свої роботи з математики, економіки, історії. Секцію математики 
презентував учень 5 гімназійного класу Соколовський Ростислав з роботою на 
тему: ‘’Числа Фібоначчі’’ і здобув І місце. Попович Наталія, учениця цього ж 
класу, працювала над темою: «Аналіз стану та перспективи розвитку платіжних 
карток в Україні» і також стала переможцем у секції економіки – І місце. Пасіка 
Олександр, учень 7 гімназійного класу, зайняв 1 місце у секції економіки, 
представивши роботу «Зарубіжний досві використання методів та інструментів 
управління суверенними боргами: досвід для України». Працю з історичного 
краєзнавства на тему «Вони боролись за Україну(Збройна боротьба ОУН-УПА 
в Хоросткові та його околицях в 30-поч.60р.ХХ ст.» написала учениця 7 
гімназійного класу Карвацька Інна.   
Переможці  районного етапу захисту науково-дослідницьких робіт слухачів 
Гусятинської філії Тернопільського відділення Малої академії наук України: 

МАН (районний етап) 
 

 
1 Секція математики 9 Соколовський 

Ростислав 
І Гладій М. В. 

2 Секція економіки 9 Попович Наталія І Галабіцька О. А. 
3 Секція економіки 11 Пасіка Олександр І Галабіцька О. А. 
4 Секція історії 11 Карвацька Інна І Білянський В. Т. 
  

МАН (обласний етап) 
 
 
Предмет Прізвище та ім’я учня Клас Зайняте місце Вчитель 

Математика Соколовський 
Ростислав 

10 Диплом ІІІ ст Гладій М. В. 

Економіка Попович Наталія 10 Диплом ІІІ ст. Галабіцька О. А. 
 
 

Досягнень гімназистів на ІІІ  етапі Всеукраїнських олімпіад у  2017/2018 
н.р., на жаль, немає. слід відзначити,  що Слодбодяник І.С. готувала 
Підгородецьку Христину, але учениці не вистачило 1,5 бала до диплома ІІІ 
ступеня. 
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 Діаграма 2.17 
 

Аналіз результативності учнів на обласних олімпіадах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цьогоріч шкільна команда інтелектуалів взяла участь у регіональному 

турі 17-го Кубка Тернопільської області з українських інтелектуальних ігор 
«УНІКУМ» ім. Героя АТО Ореста Квача. У грі брали участь 13 команд, які 
були відібрані у І турі, що проходив у формі on-line тестування 15.02, з 
Гусятинського, Заліщицького районів та м. Чортків. Команда нашої школи-
гімназії, до складу якої увійшли учні - переможці обласних та районних 
олімпіад - Карвацька Інна, Пасіка Олександр, Зелізняк Станіслав, 
Підгородецька Христина, Сус Володимир, у нелегких інтелектуальних 
баталіях продемонструвала свій високий рівень знань та виборола ІІІ місце в 
командній грі «Інтелектуальна лотерея», а учениця випускного класу, 
Карвацька Інна, здобула першість в індивідуальній грі «Кращий ерудит». 
Нашим гімназистам дуже подобаються інтелектуальні конкурси, адже це дає 
змогу проявити свої здібності, показати отримані знання та поспілкуватися з 
розумними, талановитими ровесниками, а головне - отримати життєвий досвід 
боротьби на шляху до успіху. 

 Два дні поспіль наша команда “Послідовники Сократа” (Карвацька 
Інна, Глуха Інна, Галагань Юрій, Думай Андрій, Богош Дмитро) разом із 
керівником Глухою Лілією Богданівною, практичним психологом гімназії, 
брала участь у ІІ та ІІІ етапі ІІ відкритого Західноукраїнського інтелектуального 
турніру “NATUS VINCERE” на кубок ректора ТНЕУ у соціально-
психологічній секції. Даний турнір відбувався на юридичному факультеті 
університету. Вже з першого дня наші ерудити показали достойні результати в 
загальному командному заліку.  

Вихованці Галабіцької О.А., учителя економіки і фінансової 
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грамотності, брали участь у всеукраїнському бізнес-турнірі «Стратегія 
фірми».   

 
Із відмінними та добрими результатами учні школи отримали 

сертифікати за участь у щорічних конкурсах, зокрема: 
 - Міжнародному  математичному  конкурсі «Кенгуру-2018» - 
координатор Гладій М.В. 

Участь взяли 59 учнів.  Відмінний результат показали 30 учасників, 
добрий – 25 ученів, 4 – стали учасниками.   
       конкурсі з англійської мови «Пазл - 2018»  - координатор Пшик Т. Є. 
Участь взяли 38 учнів  5-11 класів, із них нагороджені: Дипломами лауреата – 
10 чол., Дипломами учасника – 28 чол; учнів 9 класу брали участь у Програмі 
обміну майбутніх лідерів (FLEX) (перший етап), а також  у Всеукраїнській 
предметній інтернет – олімпіаді «На Урок» (англійська мова) – 20 учнів. З них: 
4 дипломи І ступеня, 8 дипломів ІІ ст., 
1 диплом ІІІ ст., 7 сертифікатів учасників. 
На жаль, цього року у школі учні не стали учасниками Міжнародного конкурсу 
з інформатики та комп’ютерної грамотності «Бобер-2018»,  Всеукраїнської 
українознавчої  гри  «Соняшник-2018», конкурсу з німецької мови «Мультитест 
- 2018»,  фізичного конкурсу «Левеня». 

              Важливе місце в навчально-виховному процесі займає спортивно-
масова робота. Певні досягнення є і серед спортсменів нашої школи. Протягом 
2017-2018 н.р. вихованці школи брали участь у спортивних змаганнях різних 
рівнів та домоглися таких результатів. 

 
 

Таблиця 2.18 
 

Активність учнів у інтерактивних конкурсах 
 

№ з/п Назва конкурсу  Кількість учнів  Координатор 

1 Конкурс з математики 
«Кенгуру» 

 

59 Гладій М. В. 

2 Англійська мова «Пазл» 38 Пшик Т. Є. 
 Разом: 97 
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Діаграма 2.18 
 

Аналіз активності учнів в інтерактивних конкурсах 
 

 
 

        
У порівнянні з минулими роками спостерігається  значне пониження  

активності учнів в інтерактивних предметних конкурсах, можливо через те, що 
вони платні. 
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2.3. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 Підвищення статусу національної освіти в ХХІ столітті потребує нових 
підходів і методів роботи з педагогічними кадрами. Методична робота стала 
життєвою потребою кожного окремого педагога й водночас обов’язковою 
вимогою суспільства. Виявляти, розвивати й плекати творчі паростки 
особистості вчителя – основна мета методичної роботи нашого навчального 
закладу.     У 2017/2018  навчальному році педколектив НВК почав  працювати 
над новою методичною проблемою «Формування ключових компетентностей 
школярів через  підвищення  рівня професійної майстерності педагога на основі 
використання новітніх освітніх технологій». Здійснюючи теоретичне 
дослідження теми в рамках впровадження нової методичної проблеми закладу, 
члени педагогічного колективу на засіданнях методичних формувань вивчали 
питання, пов’язані з теорією і практикою щодо формування і розвитку 
ключових, предметних компетентностей школярів, визначенням самих понять: 
компетентність, компетентнісний підхід, компетентна особистість, 
конкурентно-спроможний заклад, ключові компетентності випускника, на 
основі використання новітніх освітніх технологій. 

А уся система внутрішньошкільної методичної роботи здійснювалася на 
діагностичній основі і була направлена на реалізацію І етапу методичної 
проблеми:  «Підвищення професійної майстерності педагогів в оволодінні 
овітніми освітніми технологіями». Виходячи зі змісту новообраної проблеми, 
педагогічний колектив поставив перед собою найважливіше завдання – 
активізація методичної роботи на основі концептуально нових підходів щодо їх 
професійного росту, що сприятиме підвищенню ефективності уроку як способу 
формування, розвитку й реалізації ключових компетентностей учнів. 

Із метою цілеспрямованої роботи та для забезпечення колективного 
керівництва методичною роботою на початку навчального року була створена 
методична рада на чолі з заступником директора з навчально-методичної 
роботи Слободяник І.С. До її складу увійшли вчителі із вищою 
кваліфікаційною категорією та із званнями: Крицька Л. З., Магеровська Н.А., 
Ольховецька М. С., Богоніс І. М., Білянський В.Т., Стахів О.М., Дроздюк О.І., 
Фостик С.О., Танасевич О.М., Галабіцька О.А. 

Також було затверджено структуру та форми методичної роботи, 
складено план роботи над методичною темою, розглянуто, обговорено та 
затверджено плани роботи шкільних предметно-методичних кафедр на 
2017/2018  навчальний рік. Головні зусилля було зосереджено на  наданні 
реальної, дієвої допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої 
професійної майстерності, створенні творчої атмосфери,  морально-
психологічного клімату, який би сприяв пошуку кращих технологій 
педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій. 

Протягом року проводилися методичні наради щодо результатів 
впровадження педагогічним колективом зазначеної проблеми. Серед шляхів 
удосконалення освітнього процесу особливе місце у колективі займає 
використання новітніх освітніх технологій. Використання цих  освітніх 
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технологій має на меті взаємний та плідний розвиток особистості педагога та 
його учнів на основі рівності в спілкуванні й партнерства в спільній діяльності. 
У цьому випадку основне завдання вчителя - надання допомоги учневі у 
визначенні свого ставлення до самого себе, інших людей, навколишнього світу, 
своєї професійної діяльності.  
Структура методичної роботи з педагогічними працівниками закладу включала 
у 2017/2018 навчальному році (наказ від 09.09.2017 року №143) «Про 
організацію методичної роботи з педагогічними кадрами закладу у 2017/2018 
навчальному році»): 
-         засідання педагогічної ради; 
-         засідання методичної ради; 
-         5 предметно-методичних кафедр для вчителів різних фахів і класних 
керівників 5-11 класів; 
-         психолого-педагогічний семінар; 
-         інструктивно-методичні наради при директорові та його заступниках для 
керівників ПМК, вчителів-предметників; 
-         Школу молодого вчителя. 

 Крім того, у системі внутрішньошкільної методичної роботи було 
використано як групові й колективні, так й індивідуальні форми роботи. Серед 
колективних і групових форм методичної роботи проводилися педагогічні ради, 
інструктивно-методичні наради, консультації, наставництво, тиждень «Я 
атестуюсь!», тиждень молодого вчителя-стажиста, творчі звіти, семінари-
практикуми, предметні тижні, аукціони педагогічних ідей, виставки 
педагогічної майстерності та новинок методичної літератури, інші. 

На засіданнях методичної ради розглядалися матеріали  з досвіду роботи 
вчителів школи, проходили схвалення методичні розробки педагогів школи. 
Члени методичної ради брали участь у підготовці та проведенні педагогічних 
рад, загальношкільних семінарів, інших методичних заходів. 
  Про успішне вирішення методичних проблем говорить тематика педагогічних 
рад та комплекс методичних заходів:   

ПЕДАГОГІЧНІ РАДИ 
1. Сучасні освітні технології – у навчально – виховний процес (Аналіз 

роботи педагогічного колективу у 2016/2017навчальному році та перспективи 
розвитку НВК у 2017/2018 навчальному році). 

2. Технології інноваційного навчання та  їхня роль для формування 
ключових компетенцій учнів.  

3. Про результати моніторингово дослідження рівня навчальних досягнень 
учнів. 

4. Компетентний учитель - запорука реалізації компетентнісного підходу 
до сучасного освітнього процессу.  

5. Роль контролю та стимулювання навчальної діяльності школярів у 
підвищенні рівня якості знань учнів. 

 
МЕТОДИЧНІ ЗАХОДИ 
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1.Психолого-педагогічний консиліум «Адаптація п'ятикласників до умов 
середньої школи. Шляхи корекції». 

2.Методична панорама “ Інноваційна діяльність школи-гімназії в системі 
формування ключових компетентностей 

3.Педагогічний тренінг «Створення умов для розвитку професійної 
майстерності й самореалізації особистості педагога в умовах використання 
нових освітніх технологій». 

4.Методичне ток-шоу «Атестація – іспит на компетентність». 
Заступники директора з НВР та НМР забезпечували науково-методичне 

інформування педагогів під час проведення різноманітних загальношкільних 
методичних заходів, організували роботу шкільної атестаційної комісії. За їх 
участі проводилось анкетування педагогів щодо якості післядипломної 
педагогічної освіти, вивчення рівня знань, умінь, навичок учнів протягом 
навчальних семестрів; стан викладання географії, економіки, зарубіжної 
літератури, образотворчого мистецтва та художньої культури, стан виконання 
навчальних програм. За результатами вивчення узагальнені матеріали, 
розроблені рекомендації щодо усунення виявлених недоліків.  

Один із напрямків методичної роботи – узагальнення та презентація 
матеріалів з досвіду роботи вчителів школи. У 2017-2018 н.р. проводилася 
робота з поповнення банку даних ППД педагогів навчального закладу, 
продовжувалася робота щодо поповнення  каталога узагальнених  матеріалів з 
досвіду роботи вчителів школи, систематизувалися тематичні папки з різних 
напрямків роботи. 

Також проводилася певна робота щодо поширення досвіду роботи вчителів 
школи, оприлюднення результатів професійної діяльності педагогів закладу 
шляхом друку матеріалів у фахових виданнях, розміщення електронних 
публікацій на освітніх сайтах.  

Але слід зазначити, що недоліком в роботі методичної ради є те, що не 
вдалось у повній мірі активізувати роботу видавничого центру.  

Протягом навчального року  проводилися інструктивно-методичні наради 
з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами 
викладання окремих предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками 
методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.  

 Важливе місце у структурі організації роботи методичної роботи в 
колективі належить організації діяльності предметних методичних кафедр 
(ПМК)  

На початку навчального року було затверджено структуру та форми 
методичної роботи, складено план роботи над методичною темою, розглянуто, 
обговорено та затверджено плани роботи шкільних предметно-методичних 
кафедр на 2017/2018  навчальний рік, бо саме  шкільні методичні кафедри 
(об’єднання) відіграють значну роль у забезпеченні індивідуальної творчої 
підготовки вчителів. Відповідно до стратегії розвитку методичної роботи було 
залучено всіх педагогів до роботи шкільних методичних кафедрах.  
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Організовано роботу 6 ПМК 

 вчителів суспільно-гуманірного циклу ( голова - вчитель вищої категорії  
Стахів О.М.),  

 методична кафедра вчителів іноземних мов (голова – вчитель вищої категорії 
Танасевич О.М.),  

 методична кафедра вчителів природничо-математичного циклу (голова  - 
вчитель вищої категорії Дроздюк О.І.),  

 методична кафедра художньо-естетичного та оздоровчого циклу (голова – 
учитель вищої категорії Галабіцька О.А.),  

 методична кафедра вчителів початкових класів (голова – вчитель вищої 
категорії Фостик С.О.),  

 методичне об’єднання класних керівників (голова – учитель вищої категорії 
Ольховецька М.С.,заступник директора з ВР).  
Керівників кафедр визначено з числа досвідчених педагогів.  
 
Діяльність ПМК спрямована на вирішення наступних завдань: 

 впровадження в практику роботи перспективних освітніх технологій та 
передового педагогічного досвіду з метою підвищення результативності 
навчально-виховного процесу; 

 організація експериментальної  роботи вчителів; 
 забезпечення засвоєння й використання найраціональніших методів і прийомів 

навчання та виховання школярів; 
 постійне підвищення рівня загальнодидактичної й методичної підготовки 

педагогів для організації та здійснення навчально - виховного процесу ; 
 обмін досвідом, пропаганда та здійснення нових підходів до організації 

навчання  й виховання; 
 забезпечення постійного засвоєння сучасної педагогічної теорії і практики; 
 створення умов для самоосвіти вчителів і здійснення керівництва творчою 

діяльністю педагогів. 
 Діяльність кафедр  було сплановано на основі річного плану роботи школи та 

загальношкільної  методичної проблеми. Кожна кафедра провела по 4 
засідання, робота яких будувалася за окремими планами. На  запланованих  
засіданнях кафедр обговорювалися як організаційні питання (рекомендації 
МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2017/2018  н. р., 
зміни  у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних 
тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної 
підсумкової атестації), так і науково-методичні питання щодо впровадження в 
освітній процес нових технологій, інтенсивних форм і методів навчання, 
застосування міжпредметних зв’язків у процесі формування комунікативних 
компетенцій учнів. 

 Протягом навчального  року проведено предметні  тижні:  математики, 
правознавства та  Тиждень дитячої книги.  Заходи  в рамках цих  тижнів,  
проведені на достатньому та високому методичному рівні, були сучасними, 
цікавими,  пізнавальними та  спонукали учнів до співпраці і  творчості. Їх 
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проведення висвітлювалось  на сайті школи. Також на засіданнях методичної 
ради школи керівники шкільних  предметних методичних кафедр звітували про 
роботу протягом року. 

 Жива ділова розмова, дискусії панують на засіданнях кафедри вчителів 
суспільно-гуманітарного циклу. Вся діяльність цієї предметно-методичної 
кафедри у 2017/2018 навчальному році здійснювалася в рамках роботи над 
єдиною методичною темою, яка змістовно пов'язана з науково-методичною 
темою школи. Метою вчителів є створення умов для підвищення теоретичного, 
методичного, педагогічного рівня; оволодіння організаторськими, 
комунікативними вміннями. Протягом навчального року члени ПМК у своїх  
доробках звертали особливу увагу на такі форми і методи навчання:  розвиток 
усного і писемного мовлення учнів на уроках і в позакласних заходах;  
вдосконалення грамотності на уроках української мови, іноземної мови;  
розвиток читацьких інтересів;  розвиток пізнавальних здібностей учнів на 
уроках історії. Кожний педагог намагався працювати по-сучасному, 
впроваджувати і розвивати проблему, над якою працює, а також  члени 
об’єднання стараються втілювати принцип: професіоналізм педагога – джерело 
розвитку сучасної освіти.  

 21 лютого - МІЖНАРОДНИЙ ДЕНЬ РІДНОЇ МОВИ. І предметна кафедра не 
була осторонь цього свята. Учні восьмих - дев'ятих класів провели 
літературний дайджест "Звучи, рідне слово...". Кожний у декламацію вірша 
вкладав часточку своєї душі, бо йшлося про найдорожче - мову, без неї нас 
немає як народу. Також організували перегляд відеофільму "Цікаві факти про 
рідну мову". Кульмінацією свята стало написання учнями 2-11 класів 
Всеукраїнського диктанту єдності. Тут уже потрібно було продемонструвати 
свої орфографічні та пунктуаційні уміння. 

 Цікаво в школі відбувся тиждень права, з метою покращення результатів 
навчальної та пізнавальної діяльності учнів з вивчення суспільних предметів, 
виховання особистості школярів. Змістовною та цікавою виявилась правова 
вікторина «Ми кращі знавці права», до якої були залучені учні 9-10 -тих класів. 
Одним із пунктів проведення низки заходів було соціологічне опитування серед 
учнів 9-11 класів "Діти та молодь про свої права", організоване шкільним 
самоврядуванням. Його метою було дослідження рівня обізнаності школярів 
про власні права. На основі цього було створено відеоролиу, який учні 
розмістили на сторінці Facebook за адресою www.facebook.com/nvkhor//.  
 У рамках проведення тижня правознавства відбулася учнівська конференція     
шкільного самоврядування, присвячена Дню захисту прав людини на тему: " 
Що таке права людини? Чому вони важливі?"  
Також 9 березня перший урок в 9-Б класі був незвичайний — мистецько-
літературний батл, присвячений Дню народження Тараса Шевченка. Учні 
ділилися інформацією, яку могли знайти у соцмережах. Насамперед їх 
цікавило, якою ж людиною був Шевченко, що любив їсти, який улюблений 
напій, що одягав. Виявилось, що Тарас Григорович був епатажною людиною. 
Ірина Іванівна, учитель предмета "Мистецтво", також знайшла цікаву 
інформацію про Кобзаря як художника. Цікавим був момент, коли, 
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прослухавши твори Шевченка, покладені на музику, діти самі спробували бути 
оранжувальниками віршів поета. Кожний дізнався щось нове та цікаве про цю 
велику ЛЮДИНУ. 

         Не менш плідно працювала ПМК природничо-математичного циклу 
над проблемою: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному 
освітньому просторі. Формуємо соціологічний простір». Робота над проблемою 
здійснюється через удосконалення методики проведення уроків. На засіданнях 
кафедри розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і 
технологій; суть процесу соціалізації навчальної діяльності та  формування 
ключових компетентностей школярів. Обговорювалися практичні проблеми та 
шляхи їхнього усунення: подолання типових помилок, недоліки в контролі за 
діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне 
життя та ведення шкільної документації, розроблено заходи щодо підготовки 
учнів до олімпіад. Вчителі-предметники виступили з доповідями: 
- Інструктивно – методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2017 – 
2018 н.р.  (Дроздюк О.І.) 
- Веб – квест як сучасна педагогічна технологія (Ольховецька М.С.) 
- Інтегровані уроки – потужний стимулятор розумової діяльності дитини 
(Гладій М.В.) 
- Використання методу проектів під час вивчення предметів природничо – 
математичного циклу (Пастернак Н.М.)  
Учителі проводять належну роботу з підвищення інтересу учнів до вивчення 
предметів природничо-математичного циклу. Тому у рамках тижня 
математики, в 5 класі відбувся математичний турнір "Юні ерудити". Виховний 
захід, метою якого було розвинути логічне мислення, кмітливість та 
винахідливість, уміння усного рахунку, пройшов надзвичайно цікаво. Команда 
хлопців і дівчат —  
"Розумники" та "Всезнайки" проявили свою математичну грамотність, 
цілеспрямованість, здатність діяти в нестандартних ситуаціях. У першому 
конкурсі "Представлення команди" сили були рівні. А в наступних, таких як  
"Розминка", "Розшифруй число", "Фінальні запитання", дівчата виявилися 
сильнішими. "Розумники" натомість краще справилися з кросвордом і 
малюнком. Капітани — Гарагудз Тарас і Сліпець Вероніка продемонстрували 
впевненість в організації команди. Підготувала захід учитель математики 
Пастернак Наталія Михайлівна.  
Йдемо впевненими кроками до Нової української школи (НУШ). Ще один 
вдалий проект, де наша школа серед переможців. Проект "Компола" дозволить 
навчати правильно утилізувати відходи органічного походження з їдальні, 
городу, а також опале листя, яке так шкідливо спалювати. До 1 вересня на на 
нашому подвір'ї буде встановлено спеціальне обладнання завдяки Заверусі 
Світлані Іванівні, завідуючій шкільною ділянкою та керівнику гуртка "Юні 
овочівники",  яка заповнювала заявку у проекті та підготувала відеоролик.  
Методичне об’єднання вчителів початкових класів очолює вчитель початкових 
класів  Фостик С.О. У 2017 -2018 н.р. робота вчителів початкових класів була 
спрямована на вирішення проблемних завдань навчання і виховання учнів. З 
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урахуванням рівня організаціі  навчально – виховного процесу, особливостей 
складу учнів початкових класів, учителі, працюють  над науково - методичною 
проблемою  «Розвиток зв’язного мовлення як один із способів формування 
мовленнєвої компетентності особистості». Сьогодні вчителі кафедри працюють 
над втіленням ідей  НУШ у життя. Найголовніше для членів кафедри створити 
школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як 
це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті, бо  НУШ – це школа, 
до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать 
критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути 
відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати 
цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння. 
 Колектив учителів предметно-методичної кафедри іноземних мов спрямував 
свою роботу напродовженнявпровадження нових педагогічних та 
інформаційних технологій у навчальний процес у рамках нового Державного 
стандарту освіти та методичної теми «Розв’язання комунікативних завдань на 
уроках іноземних мов засобами сучасних педагогічних технологій». У грудні 
напередодні новорічних свят в гімназії активно працювала щорічна «Різдвяна 
майстерня» серед учнів молодших та середніх класів. Завдяки роботі вчителів 
англійської мови  відбулися цікаві та захоплюючі ворткшопи та яскраві 
виставки дитячих робіт.  Як завжди цей період насичений проведенням 
святкових уроків ознайомлення з традиціями святкування Нового року та 
Різдва в англомовних країнах. Учителями кафедри приділялася велика увага 
індивідуальній роботі з обдарованими дітьми, підготовці їх до участі в 
районному етапі предметної олімпіади. Протягом навчального року всі вчителі 
кафедри систематично брали участь у семінарах спільно з Macmillan. 
Робота методичної кафедри вчителів художньо-естетичного та оздоровчого 
циклу була спрямована на розвиток творчої особистості учня.  Учитель 
образотворчого мистецтва Пилипів Р.І. приділяє багато уваги роботі з 
обдарованими дітьми, про що свідчать перемоги у різноманітних конкурсах, 
зокрема «Свята Покрова». Голова кафедри Галабіцька О.А. була учасником  
форуму для шкіл «Кар’єра зі школи: вибір і планування», що об’єднав 
педагогів-новаторів, представників українських компаній для обміну знаннями 
і досвідом, щоб допомогти підліткам визначитись із майбутньою професією. 
Партнер заходу – Університет економіки та права «КРОК». Інформаційний 
партнер – Інститут модернізації змісту освіти МОН України. На заході було 
презентовано оригінальну програму занять для школярів 5-10 класів і буклети 
про професії у аграрній, юридичній, банківській та ІТ-сферах. Понад 100 шкіл з 
усієї країни приєдналося до новоствореної спільноти шкіл «КАР’ЄРА МРІЇ». У 
рамках спільноти наші вчителі отримали всі методичні матеріали та зможуть 
проводити пілотні заняття у гімназії. Отож наша гімназія приєдналася до 
нового цікавого проекту "КАРТА ПРОФЕСІЙ", адже формування ключових 
компетентностей, зокрема таких, які допоможуть у майбутньому обрати цікаву 
професію - це пріоритетний напрямок роботи сучасної освіти. А також будемо 
мати змогу запрошувати успішних фахівців українських компаній та 
обмінюватись досвідом з колегами по всій країні. Тому пілотна програма 
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занять " Бесіди про кар'єру " Career Hub почала успішно функціонувати в нашій 
школі. Координатор проекту Галабіцька Ольга Адамівна, класний керівник 6 
класу, провела другу бесіду " Професії моєї родини". Учні активно включилися 
у роботу і виконали малюнки "Дерево професій ", а учні 5 класу розпочали 
вивчення Модуля першого — "У світі професій".Діти дізналися про різні 
професії, завдяки знайомству з професіями членів сім'ї. Зрозуміли їхню 
значимість для людини і суспільства. Виявили неабияку цікавість у загальних 
обговореннях і активну участь у всіх вправах. 
Аналіз протоколів засідань ПМК дозволяє зробити висновок про їх якісну 
підготовку, актуальність питань та результативного впливу на якість організації 
навчально-виховного процесу та підвищення фахового рівня педагогічних 
працівників; вивчення, узагальнення, впровадження кращого перспективного 
досвіду; створення банку даних інноваційних технологій; здійснення 
моніторингу ефективної діяльності членів методичного об'єднання; 
наставницький супровід становлення педагогічної майстерності, професійної 
компетентності молодих вчителів; участь в атестації педагогічних працівників.   
У 2017-2018 н.р. необхідно активізувати  роботу з окремими педагогічними 
працівниками щодо участі у методичній роботі школи, залучати педагогів, що 
мають педагогічні звання, до проведення методичної роботи на рівні району. 
 Треба відмітити, що вчителі школи: Крицька Л.З., Слободяник І.С., 
Магеровська Н.А., Стахів О.М., Безущак О.М., Галабіцька О.А., Богоніс І.М., 
Дроздюк О.І., Пшик Т.Є., Танасевич О.М. входили до складу  районних 
оргкомітетів, журі та експертних комісій  з перевірки олімпіадних та 
конкурсних робіт. 
Під час проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2018 році 
старшими інструкторами були: Крицька Л.З., Галабіцька О.А., Богоніс І.М., 
Дроздюк О.І. 
 

Учителі школи мають і ведуть свої професійні блоги: 
Крицька Л.З. – http://infhor.blogspot.com/ 
Слободяник І.С. – http://irunastep.blogspot.com/ 
Ольховецька М.С. – http://biohor.blogspot.com/ 
Дроздюк О.І. – http://fizhor3.blogspot.com/ 
Галабіцька О.А. – https://vchteleconomik:wordpress.com/ 
Дідур І.С. – newbibl.blogspot.com. 
Ці блоги працюють, живуть, мають свою аудиторію. 
Це має стати  хорошим прикладом для наслідування іншим.  
 

Загальний висновок про вплив роботи предметних методичних комісій 
(робота із вчителями за результатами моніторингу з базових дисциплін, 
молодими педагогами та ін.) на підвищення якості навчального процесу 
діяльності навчального закладу – задовільний.  
 

Підвищення професійного рівня педагогів – невід’ємна складова 
післядипломної освіти. У цьому і полягає головне призначення методичної 
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роботи нашого навчального закладу. 
У школі розроблена чітка система перспективного та річного планування 

підвищення професійного рівня вчителів шляхом проходження ними курсів 
підвищення кваліфікації на базі ТОКІППО.   

У 2017-2018навчальному році своєчасно пройшли курси підвищення 
кваліфікації такі вчителі: Пастернак Н.М., вчитель математики, з проблеми 
«Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках математики», 
Ісаків В.Є., вчитель початкових класів, Пилипів Р.І., учитель хореографії, з 
проблеми «Формування творчої особистості та естетичних смаків методами 
хореографії», Дідур І.С., бібліотекар школи, з проблеми «Впровадження веб-
технологій у практику роботи бібліотеки як засіб інформаційного забезпечення 
користувачів та підвищення професійної компетентності», Глуха Л.Б., психолог 
школи, захист через конспект заняття з елементами тренінгу для батьків 
майбутніх першокласників, Заверуха С.І., учитель хімії, з проблеми 
«Використання інноваційних технологій на уроках хімії».  

Звітуючи перед колегами на засіданнях методичних формувань, слухачі 
курсів презентували інноваційні підходи до організації навчально-виховного 
процесу в школі у період реформування галузі освіти. Це дало змогу 
сконцентрувати увагу присутніх на особливостях змін на шляху до Нової 
української школи, взяти на замітку нові форми й методи роботи з учнями, 
удосконалити власні напрацювання, переглянути методичну літературу, 
визначитися з подальшою роботою.  

Особлива увага приділяється організації самоосвітньої роботи вчителів, 
участі їх у різноманітних методичних формах роботи, вивченню, узагальненню 
та впровадженню елементів досвіду роботи кращих учителів школи-гімназії, 
області, країни у практичну діяльність та інше. Тому індивідуальна самоосвітня 
діяльність була розроблена кожним педагогом, мета якої підвищення рівня 
педагогічної майстерності вчителів.       Питання стану самоосвітньої роботи 
вчителів розглядалися на засіданнях методичної ради, ПМК.  З метою надання 
адресної допомоги керівникам ПМК та інших структурних підрозділів 
методичної роботи проводилися консультації з питань планування роботи, 
організації самоосвітньої роботи вчителів-предметників, підготовки їх до 
творчих звітів за результатами атестації, консультації для молодих учителів з 
різних питань їх діяльності в школі. 
З метою інформаційно-методичного забезпечення організації роботи з 
педагогічними кадрами та підвищення якості навчально-виховного процесу в 
методичному кабінеті та бібліотеці навчального закладу систематично 
оформлювалися виставки нових педагогічних надходжень. Членами колективу 
готувалися експрес-інформації за публікаціями фахових газет і журналів, 
поповнювалася картотека періодичних видань, методичних, позакласних 
заходів, поновлювався Банк педагогічних технологій. Основний мотив 
самоосвіти в більшості педагогів   – прагнення до професійного 
самовдосконалення. Аналіз результативності педагогічної діяльності     показує, 
що сумлінне ставлення до цієї роботи  яскраво проявляється у вчителів, які 
постійно працюють із здібною  молоддю, не залежно від кваліфікації. А там, де 
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така робота проводиться епізодично або рідко, потреба у поповненні 
професійних знань знижена.    Тому адміністрація школи стимулює 
саморозвиток вчителів і завжди йде і буде йти   назустріч новаторам та 
ініціаторам нового та прогресивного у застосуванні педагогічних ідей у 
практику роботи. З’ясовано, що усі педагоги поповнюють свою власну 
бібліотеку методичними посібниками, літературою, підручниками, проте 
фахові періодичні видання передплачують не всі.. 

Одним із важливих напрямків удосконалення педагогічної майстерності є 
атестація вчителів, яка здійснюється у відповідності з чинним законодавством, 
Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, змінами і 
доповненнями до нього.   Головним завданням атестаційного періоду є 
комплексна оцінка рівня кваліфікації педагогічної майстерності, результатів 
педагогічної діяльності вчителів різних фахів. 

   З метою використання права вчителя на атестацію адміністрація закладу 
щороку знайомить педагогів із законодавчою і нормативною базою щодо 
даного питання. 

  Наказом по закладу «Про проведення атестації педагогічних працівників 
у 2017/2018 навчальному році» було затверджено склад АК, до якої ввійшли 
компетентні, висококваліфіковані, методично грамотні педагоги, що мають 
вищу кваліфікаційну категорію і педагогічні звання. Уся робота АК 
проводилася згідно складеного і затвердженого плану роботи на засадах 
перспективності, дієвості, особистісної орієнтації, демократії та взаємоповаги. 
Всі учителі, які атестуються,  попередньо пройшли курси підвищення 
кваліфікації вчителів відповідного фаху, про що свідчать копії свідоцтв, 
виданих комунальним закладом ТОКІППО.   Педагоги мали змогу звітувати 
перед колегами про проведену роботу, ділитися набутим досвідом, 
презентувати кращі доробки, друковану продукцію, електронні презентації, 
буклети та інше. 

  У період атестації вчителів здійснювався психологічний супровід, який 
забезпечувала практичний психолог закладу Глуха Л.Б. 

   АК в рамках своїх повноважень вивчала систему роботи вчителів, 
узагальнювала методичні матеріали, відвідувала уроки й позакласні заходи, 
проводила співбесіди з учнями та їх батьками щодо здатності вчителів 
знаходити спільну мову з учасниками навчально-виховного процесу, 
зацікавлювати предметом, проводилися тренінгові заняття, вивчалася 
вчительська шкільна документація.             Адміністрацією навчального 
закладу, членами атестаційної комісії та керівниками ПМК були ініційовані й 
проведені «круглий стіл» з проблеми: «Атестація – крок до вершини успіху», в 
ході якого відбулася конструктивна розмова щодо аналізу проведених 
відкритих уроків, занять, виховних заходів, кращі педагоги ділилися своїми 
педагогічними здобутками, підводили підсумки самоосвітньої роботи над 
методичними проблемами. 
   Такий аукціон педагогічних ідей став уже традиційним у нашій школі.   
Заключним етапом у ході атестації стала підготовка членами атестаційної 
комісії матеріалів з досвіду роботи вчителів для методичного бюлетеня 
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«Атестація – крок до вершини педагогічної майстерності», який був 
представлений на засіданні педагогічної ради закладу. На педагогічній раді 
закладу, яка відбулася 27 березня 2018 року, були представлені творчі звіти 
педагогів, які атестувалися. Вони мали змогу ознайомити присутніх з власними 
надбаннями, розповісти про результати своєї роботи в міжатестаційний період, 
висвітленими в електронних презентаціях, буклетах та інших матеріалах. 
Цьогоріч винуватцями цього дійства стали  Крицька Л.З., Галабіцька О.А., 
Фостик С.О., Ісаків В.Є., Глуха Л.Б., Ясьонків О.В., Заверуха С.І. Наші колеги 
крок за кроком йшли до цієї події,адже  атестація підвищує статус педагогічної 
професії, стимулює діяльність учителя до поповнення свого досвіду, допомагає 
визначити кращих педагогів. Атестація - це підсумок професійної майстерності, 
демонстрація найкращих професійних умінь, це новий етап на шляху до 
підняття авторитету серед колег та учнів, змога проявити свої здібності. 
Інформація про даний захід висвітлена на сайті навчального закладу.  

Не менш важливого значення адміністрація навчального закладу віддає 
участі вчителів у районних формах методичної роботи. Саме тому в 2017/2018 
навчальному році педагоги закладу стали учасниками системи заходів, що дали 
змогу розширити пізнавальне коло знань, збагатитися практичним досвідом 
роботи колег, оцінити свої здобутки. Практично значимими були: семінари-
практикуми, майстер-класи, творчі групи, семінари-тренінги, практикуми. До 
участі в цих формах методроботи були залучені практично всі педагоги 
навчального закладу. Кожне відвідування таких форм методичної роботи 
супроводжувалося подальшою передачею набутої інформації своїм колегам на 
засіданнях ПМК. Це давало можливість не лише знайомитися з надбаннями 
педагогів району, а й самим оцінити власну педагогічну діяльність, 
впроваджувати елементи досвіду кращих колег у навчально-виховний процес. 
Найбільш активними учасниками постійно діючих міських методичних форм 
роботи були: Крицька Л.З., Слободяник І.С., Магеровська Н.А., Ольховецька 
М.С., Галабіцька О.А., Танасевич О.М. 
  Досвід роботи вчителів нашої школи презентувався в ході проведення на базі 
закладу районних методичних заходів. Так, наприклад, у грудня 2017 року на 
базі нашої школи проводився семінар-тренінг заступників директорів з 
навчально-виховної та навчально-методичної роботи. Перед початком роботи 
гості зарядились позитивом, насолоджуючись вітальним виступом гімназійних 
талантів. Згодом директор Крицька Л. З. презентувала чималий та 
багатогранний досвід роботи навчального закладу. А далі розпочалась цікава та 
плідна робота заступників.Тема семінару надзвичайно актуальна, бо 
підпорядкована знанням Нового закону про освіту. Форма проведення також 
цікава та оригінальна, бо заступники відвідали інтелект-кафе. У ньому готують 
дуже смачні, а головне – корисні страви, які насичують не шлунок, а мозок. 
Відвідувачі кафе мали можливість створити власний фірмовий рецепт соку 
«Компетентність», скоштувати смачної піци «Актуальність», яку підготувала 
завідувач РМК Цвігун Галина Йосипівна. Досвідом про методичний супровід 
роботи щодо вдосконалення фахової компетентності вчителя поділилась 
заступник директора з навчально-методичної роботи школи-гімназії 
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Слободяник Ірина Степанівна, а Магеровська Надія Андріївна, заступник 
директора з навчально-виховної роботи школи-гімназії, підготувала майстер-
клас для присутніх, а допомагали їй у цьому вчителі: Ольховецька М.С., яка 
викладає факультативний курс «Освіта для стійкого розвитку», Галабіцька 
О.А.,учитель, який вчить дітей фінансової грамотності, Собків І.І., керівник 
гуртків «Сокіл» та «Юні скаути». А на завершення усі мали можливість 
запалити свічечки від палаючого Вефлеємського вогника миру, який потрапив 
до нашої школи.  

А також відбувся семінар для молодих та малодосвідчених учителів 
початкових класів району. Ключовим словом, довкола якого був побудований 
весь хід заходу, було слово "океан". У програмі заходу були відкриті уроки: 
інтегрований урок математики та природознавства у 2 класі, який провела 
Карвацька Марія Володимирівна та природознавства і основ здоровя у 4 класі 
під керівництвом Ісаків Валентини Євгенівни, які були обєднані темою 
"Світовий океан і його мешканці". А потім був океан задоволення від 
споглядання учнівських робіт на шкільній виставці "Зимова казка". океан 
здивування і приємних вражень заполонив гостей на тренінгу на тему 
"Казкотерапія", який провела практичний психолог школи Глуха Л.Б. Поринути 
в океан задоволення від спілкування допомогли керівник шкільної кафедри 
учителів початкових класів Фостик С.О. та методист РМК Мельничук Р.Б., які 
говорили про океан любові та взаєморозуміння.  

25 квітня 2018 року відбувся показовий "День цивільного захисту"для 
керівників навчальних закладів Гусятинського району та Хоростківської ОТГ.  
У програмі Дня була евакуація в режимі пожежі та гасіння осередку загорання 
хоростківськими пожежниками-рятувальниками. Символічно у ролі 
потерпілого під час пожежі був президент учнівського самоврядування гімназії 
Анатолій Кучвара. Наступним цікавим та захоплюючим етапом у вивченні 
правил поведінки під час надзвичайних ситуацій став загальношкільний квест 
"Цивільний захист - це не жарти", у якому взяли участь учні 5-11 класів.  
Також відбулася нарада керівників шкіл за участю головного державного 
інспектора Гусятинського районного відділу управління ДСНС України в 
Тернопільській області Свинарчука Ігора Сергійовича.  

Глуха Л.Б. презентувала нашу школу на районному семінарі. Психолог 
поділилась із колегами досвідом роботі з теми «Психологічний супровід дітей з 
особливими потребами: використання арт-терапевтичних технологій у роботі з 
дітьми». 

У квітні Мадай С.Є провела виїзний районний семінар для педагогів-
організаторів «пробудження громадської ініціативи молоді через волонтерство 
та діяльність громадських рухів».  
Учителі закладу стали учасниками різноманітних вебінарів та семінарів.  
Серед них:  

 28/02 учитель Слободяник І.С. пройшла курс навчання з семінару-тренінгу 
«Методика роботи в онтологічному середовищі ТОДАОС»; 26/03 брала участь 
у тренінгу педагогічних працівників «З Україною в серці»; також була 
учасником Всеукраїнського Інтернет-марафону для вчителів української мови 
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та літератури «Навчання у сучасній українській школі». 
29/08 Пшик Т.Є. була присутня на семінарі, який організований 
представниками Macmillan Education, тема семінару “Back to school – new 
curricula”;30/08 “Teaching English in the Kindergarten”, “Young Learners: 
Developing Basic Communication Skills Based on Way Ahead for Ukraine”. 
Grade1”; 14/05 “Bringing Life Skills To Life!”, “Get 200”: Teaching Lexical 
Accuracy to Do Well in the Exam”; а також вебінар від вид-ва «Ранок» 
«Презентація нового підручника з англійської мови для 1 кл. НУШ – спільний 
проект Вид-ва «Ранок» &ГО «GoGlobal”. 

 25/10 Ольховецька М.С. брала участь у семінарі-практикумі «Теоретико-
методичні аспекти дослідницької діяльності у відділеннях біології та хімії, 
екології та аграрних наук»; 13/03 - просвітницький інтерактивний захід з 
елементами тренінгу «Громадянська освіта крізь призму впровадження 
Української Хартії вільної людини в освітній процес»;  

 15/03 Мадай Л.М. брала участь у семінарі від Dinternal Education “Фестиваль 
нестандартних та дієвих ідей навчання англійської мови у сучасній українській 
школі». 

 25/03 Танасевич О.М. брала участь у вебінарі від освітнього проекту «На урок» 
«Інтерактивні технології в освіті: залучаємо учнів у процес навчання за 
допомогою інтернт-сервісів»; у серії вебінарів від видавництва «Ранок» - 
«інтерактивна школа творчого вчителя(весняна сесія)». 

 16/01 -28/01 Заверуха С.І. брала участь у серії вебінарів від видавництва 
«Ранок»(зимова сесія).  

 Галабіцька О.А. брала участь у вебінарі з фінансової грамотності. 
 Пастернак Н.М брала участь у вебінарі від видавництва «ранок» «Система 

підготовки учнів до ЗНО з математики в 2018 році». 
Адміністрація і педагогічний колектив значну увагу приділяли підвищенню 
науково – методичного рівня шляхом участі у семінарах.Така робота також 
сприяє фаховому зростанню, збагаченню інтересів, духовних і професійних 
потреб. Під час таких заходів педагоги отримують позитивні емоції, корисну 
інформацію від спілкування з колегами, знайомляться з освітніми закладами та 
досвідом роботи колег. Участь учителів у таких заходах дає можливість 
порівняти свою роботу, стимулює педагогів до професійного пошуку, бажання 
змін, серйозного аналізу власних проблем.Здебільшого  вчителі  є не просто 
пасивними учасниками, вони готують  та  допомагають проводити різноманітні 
заходи, обмінюються досвідом. Вони беруть участь у всіх заходах, 
запропонованих Гусятинським РМК. 

18 вересня  2017 року відбувся шкільний етап Всеукраїнського конкурсу 
«Учитель року – 2018»,  у якому, на жаль, взяв участь один учитель – 
предметник, Танасевич О.М., у номінації «Німецька мова». Проведенню 
конкурсу передувала чітка і планомірна організаційно-підготовча робота. З 
цією метою видано наказ по гімназії заступником директора з НМР Слободяник 
І.С., проведено численні консультації. Для участі у Конкурсі Ольга Михайлівна 
у період з 01 по 22 жовтня 2017 року зареєструвалася на платформі Конкурсу 
(https://aka.ms/teacheroftheyear2018), створила профіль в освітній мережі для 
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вчителів Microsoft (https://education.microsoft.com/), на якому  розмістила 
відеорезюме (до 5 хв.), висновок відповідного методичного об’єднання 
навчального закладу про педагогічну та методичну діяльність. Танасевич О.М. 
представляла нашу школу в очному районному турі. 

Справжню допомогу педколективу здійснює бібліотека школи у підготовці 
різних заходів як з учнями, так і з педагогами. Бібліотечні уроки за графіком, 
допомога вчителям в організації позакласної роботи з предмету, проведення 
Тижня Дитячої Книги, конкурсу "Найкращий читач року", тематичні виставки 
літератури до педрад – це далеко не повний перелік форм роботи шкільної 
бібліотеки. З 02.04 по 06.04 Ірина Станіславівна провела Тиждень дитячої 
книги. І це далеко не повний перелік форм роботи шкільного бібліотекаря, 
Дідур І.С.   
   Цього року в Україні проходить найбільший волонтерський проект. НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія» м. Хоростків взяла участь у конкурсі для участі у 
пришкільних мовних таборах GoCamp, які улітку 2018 року пройдуть у 
населених пунктах по всій Україні. Знання англійської мови - це важлива умова 
інтеграції у світову спільноту. Вивчити досконало іноземну мову можна лише 
за умови живого спілкування. І така нагода у нас з'явилась уже другий рік 
поспіль, завдяки участі у проекті GoCamp. 6 червня розпочав роботу 
англомовний табір. Усі учасники табору "Merry Kids" зібралися у 
конференцзалі, де відбулася пресконференція із нашим волонтером Вінсентом 
Френом. Після короткого знайомства із волонтером ми провели лінійку 
відкриття табору, на якій було піднесено прапори України, Ірландії, та GoCamp, 
урочисто пролунали гімни цих країн (гімн України співав разом із учнями та 
вчителями). Корисне, цікаве та незабутнє спілкування із нашим гостем 
протягом тижня залишило свій слід у пам'яті кожного школяра.  

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з 
молодими вчителями, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим 
спеціалістам в оволодінні свого предмета, розвиток вмінь використовувати у 
своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої 
активності молодих спеціалістів. На початку вересня була організована 
наставницька робота з підвищення якості роботи молодих спеціалістів. У 
закладі працює два молодих учителі. Для них були розроблені індивідуальні 
плани їхньої роботи. Також було сплановано роботу вчителів-наставників. 
Протягом семестру  проведено чотири занятя школи. Розроблені пам’ятки та 
рекомендації до проведення уроку, позаурочних виховних заходів. 
Адміністрація закладу прагне популяризувати вчительську професію. 
 
Шкільні показові уроки 

"Holidays" (Ясьонків О. В.)  
« Розв’язування прямокутних трикутників. Прикладні задачі» ( Гладій М.В.) 
"«Фізика атома та атомного ядра. Фізичні основи атомної енергетики»  
( Крицька Л.З.) 
«Хто такі комахи? Монотипія. Дивовижні метелики» (Фостик С.О.) 
«Лінійне рівняння з двома змінними» (Дроздюк О.І.) 
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"Валовий дохід, витрати та прибуток підприємця"(Галабіцька О.А.) 
   
 Методичну роботу упродовж навчального року супроводжувала 

психологічна служба, яка пріоритетними у своїй діяльності визначила роботу з 
обдарованими дітьми. Психологом і соціальним педагогом проводилися 
консультації для вчителів «Як виявити обдаровану дитину», тренінги «Робота з 
обдарованими дітьми» (для молодих учителів), «Розвиток інтелектуальної 
складової обдарованості» та інші. 

  Наша школа протягом всього свого існування дбала про забезпечення 
науково – теоретичної, гуманітарної, загальнокультурної підготовки 
обдарованих і здібних дітей. З цією метою розроблена програма роботи з 
талановитою молоддю. Щорічно складався план роботи та  план заходів із 
здібними та обдарованими  учнями.У школі протягом всіх років ведеться банк 
«Обдарована особистість». Підсумки роботи із здібними та обдарованими 
учнями щороку розглядаються на нарадах, педагогічних радах, відображаються 
у наказах по школі та довідках. У роботі з талановитими учнями на 2017 – 2018 
н.р.   визначено основні завдання:       

створити максимально сприятливі умови для інтелектуального, морального 
та фізичного розвитку обдарованих учнів; 

поетапно впроваджувати новий зміст освіти, прогресивні технології 
навчання та виховання учнів; 

створити умови для розвитку здібностей учнів адаптовано до соціуму 
       У школі є всі відповідні умови для розвитку творчої обдарованості  

учнів. Питання   роботи з обдарованими учнями  було в центрі уваги педагогів 
та  обговорювалося на засіданнях предметно-методичних кафедр.  З метою 
розвитку творчих здібностей учнів було  розроблено  варіативну  частину  
робочого навчального плану, в яку  включено  курси за вибором.У даному 
навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що готували 
гімназистів до інтелектуальних змагань.  

У гімназії налагоджений випуск брошур, буклетів і посібників. 
Упродовж 2017-2018 н.р. методична робота закладу висвітлювалась у блозі 

«Методична робота гімназії» за адресою http://khorostkiv-
ymnasium.edukit.te.ua/та Facebookза адресою www.facebook.com/nvkhor// 

Структура методичної роботи забезпечує виконання запитів, потреб і 
побажань вчителя, бо її модель створена з урахуванням рівня професійної 
майстерності кожного вчителя, на діагностичній основі. Разом з тим серед 
резервів удосконалення методичної роботи з педагогічними кадрами можна 
вказати на те, що не в повній мірі відповідає вимогам шкільний методичний 
кабінет. Недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний 
досвід. Не всі педагоги з вищою кваліфікаційною категоріями займаються 
дослідницькою діяльністю та висвітлюють свої надбання у педагогічній пресі. 
Не завжди проводиться рефлексія методичних заходів та вивчається їх 
результативність.  

Вивчивши матеріали щодо організації методичної роботи в школі, можна 
зробити висновки, що школа знаходиться на шляху інноваційної діяльності, 
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адміністрація бере до уваги особливості складу педагогічного колективу, 
намагається вийти на новий рівень розвитку системи методичної роботи. 

Отже, методична робота в гімназії впродовж  навчального року проводилася 
на достатньому рівні, а досягненням в організації та її проведенні, на нашу 
думку, є розвиток ініціативи та творчості; різноманітність форм і 
організаційних методів роботи; системний характер усієї діяльності з питань 
підвищення професійної майстерності на основі діагностичного підходу; оцінка 
результатів внутрішньогімназійної методичної роботи за кінцевим результатом, 
який виражається у рівні знань, розвитку і вихованості учнів. А педагог у 
результаті активної навчально-методичної роботи стає просвітителем, 
мислителем, гуманістом, вихователем, творчою особистістю, патріотом, 
дослідником, новатором, а це все веде до лідерства.      

Звичайно, аналіз виявив низку   проблем і  недоліків в організації методичної 
роботи, а саме:  

 - недостатньо  враховувалися конкретні запити кожного вчителя; 
      - недостатньою мірою узагальнюється перспективний педагогічний 

досвід учителів; 
      -взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з предметів членами 

м/к відбувається несистематично; 
- у роботі ПМК не повністю реалізовано функцію діагностування;  
  - недостатня   організація системної роботи з обдарованими учнями; 
- недостатньо ефективна робота  педагогічного колективу  з  формування  

мотивів навчання,   пізнавальної зацікавленості  учнів, підвищення їх  
емоційного настрою та позитивного ставлення до навчання; 

 - педагоги школи  залишаються інертними щодо публікацій методичних 
розробок у фахових виданнях;  

 - спостерігається формальний підхід керівників  предметних методичних 
кафедр  щодо  аналізу роботи, оформлення протоколів засіданьПМК;  

 - потребує уваги питання залучення батьків до більш активної  участі у 
навчально–виховному процесі.  

    На підставі вищезазначеного, керуючись завданнями, які стоять перед 
педагогічним колективом, та з  метою розвитку педагогічної та фахової 
майстерності вчителів та вихователів, подальшого удосконалення ефективності 
уроку як основної форми навчально- виховного процесу шляхом впровадження 
сучасних педагогічних технологій та передового педагогічного досвіду, з  
метою підвищення ефективності методичної роботи. 

У даному навчальному році адміністрацією виведено рейтинг вчителів, що 
готували гімназистів до інтелектуальних змагань.  
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Таблиця 2.19 
Порівняльна таблиця  успішності учителів 

у підготовці до олімпіад в балах 
(Імісце-3б, ІІмісце-2б, ІІІмісце-1б, Диплом ІІІст.-5б, Диплом ІІ ст. – 10б) 

Вчитель Предмет І  ІІ  ІІІ  Д ІІ ст Д ІІІ ст Кількість 
балів 

укр. мова  1   1     
ім. Шевченка     2     Слободяник І.С. 
ім. Яцика   2       

10 

укр. мова      1     
ім. Шевченка           Стахів О.М. 
ім. Яцика     2     

3 

укр. мова      1     
ім. Шевченка           Магеровська Н.А. 
ім. Яцика           

1 

історія    1 1     
правозн. 1         Білянський В.Т. 
МАН           

6 

математика   1       
Гладій М.В. 

МАН       1   
12 

фізика   1 2     
астрономія           Дроздюк О.І. 
математика   1       

6 

Ольховецька М.С. біологія           0 

Пшик Т.Є. англійська мова    1       2 

Богоніс І.М. географія   2       4 
  труд. навч.           
економіка     1     Галабіцька О.А. 
МАН       1   

10 

Танасевич О.М. німецька мова     1     1 
хімія           

Заверуха С.І. 
премія І. Пулюя           

0 

Інформ.техн.   1 1     
Крицька Л.З. 

інформатика     1     
4 

Пилипів Р. І Образотворче 
мистецтво     1     1 

Сусла М. Я ім. Яцика   1       2 
Собків І.І. правозн.           0 

Разом   2 11 15 2 0 62 
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Діаграма 2.19 
 

Діаграма результативності   учителів у підготовці до олімпіад в балах 
(Імісце-3б, ІІмісце-2б, ІІІмісце-1б, Диплом ІІІст.-5б, Диплом ІІ ст. – 10б) 

 
      



53 

  

2.4. РОБОТА З МОЛОДИМИ ТА МАЛОДОСВІДЧЕНИМИ ВЧИТЕЛЯМИ 
Згідно з наказом закладу від 10.10.2017 р. «Про організацію роботи з  
молодими та малодосвідченими вчителями у 2017/2018 н. р.», робота з 

початкуючими фахівцями (учитель зарубіжної літератури та учитель 
початкових класів) протягом 2017/2018 навчального року проводилася через 
наставництво, а також на рівні шкільних методичних кафедр. 

Координували роботу з молодими спеціалістами заступники директора з 
навчально-методичної роботи Слободяник І.С. та виховної роботи Ольховецька 
М.С. Ними, зокрема протягом 2017/2017 навчального року, проводилася 
експертиза створення умов праці для початкуючих педагогічних працівників й 
визначено методичний рівень проведення ними уроків, занять тощо. 

У роботі з молодими спеціалістами протягом поточного навчального року 
використовувалися колективно-групові та індивідуальні форми методичної 
роботи. 

Наставництво педагогів здійснювали 
- Колосівська Н.А., вчителя зарубіжної літератури, Стахів О.М., учитель 

української мови та літератури; 
- Кульчицька І.Є., учитель початкових класів, Свистун Т.В., вихователь. 
На початку навчального року був складений план роботи школи молодого 

вчителя на навчальний рік. Згідно плану проводились семінарські, практичні, 
аналітичні заняття, діагностування та анкетування вчителів-початківців. 

Молодих спеціалістів було орієнтовано на виконання таких основних 
завдань: 

набуття практичних навичок; 
уміння застосовувати  теоретичні знання, набуті у ВНЗ, конкретно на 

практиці; 
набуття практичних навичок виховної роботи з дітьми; 
засвоєння різноманітних методів навчання, вивчення передового 

педагогічного досвіду; 
використання сучасних засобів навчання, нетрадиційних форм і методів, 

нових педагогічних технологій. 
На першому засіданні школи молодого викладача, який традиційно 

проходить на початку вересня, ми ознайомили початківців з плануючою 
документацією, правилами ведення журналів, із загальними вимогами до уроку, 
типами, структурою уроків, раціональним використанням навчального часу та 
формами контролю навчальних досягнень учнів. 

Початком продуктивної роботи була зустріч молодих педагогів з творчими 
вчителями школи, переможцями фахових конкурсів. Головна мета проведення 
зустрічі - усвідомлення молодими вчителями, з якими труднощами прийдеться 
зіткнутися на шляху підвищення свого професійного рівня та вміння долати ці 
труднощі через взаємну співпрацю молодого вчителя і адміністрації школи, а 
також з педагогами-наставниками, які готові передавати свій досвід молодим 
учителям. Розуміння труднощів дає змогу їх подолання і перетворення на свою 
педагогічну впевненість та майстерність. 

 Консультації психолога школи Глухої Л.Б. допомагали молодим вчителям 
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поглиблювати свої професійні знання з основ психології. Глуха Л.Б. проводила 
бесіди на заняттях психолого-педагогічного семінару на теми: «Педагогічний 
такт – запорука професійного спілкування», «Шляхи і способи виходу з 
конфліктних ситуацій», «Шкільні неврози – порушення відносин «учитель-
учень», а також  підготувала і провела теоретичне заняття «Школи» на тему:  
«Психологічні аспекти наступності початкової та старшої школи». 

Анкетування, яке також проводилось серед молодих спеціалістів, показало, 
що пріоритетним вважають демократичний стиль спілкування і готові до 
інноваційної діяльності; що робота в школі для них є змістом життя, дає 
моральне  задоволення,  матеріальну основу для  існування,  можливість 
спілкування з колегами, дітьми і їхніми батьками, зробити кар'єру, проявити 
свої педагогічні здібності.  

З молодими педагогами було проведено діагностування за такими 
методиками як: «Діагностика типу професійної спрямованості молодого 
педагога», «Вивчення професійної тривоги», «Вивчення індивідуального стилю 
педагогічної діяльності», «Психологічний мікроклімат на уроці». За 
результатами діагностувань молодим спеціалістам були надані індивідуальні 
консультації та блоки методичних порад - «Пам'ятка молодому вчителеві», «Як 
організувати урок, підтримати дисципліну та працездатність учнів», «Десять 
порад молодому педагогу», «Вимоги до сучасного уроку», «Правила, яких має 
дотримуватися вчитель щодо учнів з початковим рівнем знань». 

Крім цього, були виявлені проблеми молодих спеціалістів: нераціональність 
розподілу часу на уроці, обмеження самостійності учнів. 

При виявленні помилок, яких припускаються педагоги-початківці, кожному 
були надані як і методичні,  так і психологічні рекомендації щодо 
взаємостосунків з учнями, вчителями - колегами, взаємовідносин молодих 
педагогів між собою, а також щодо підвищення рівня вихованості і загальної 
культури молодого педагога. 

Для формування вміння адекватної самооцінки проводилось відвідування 
відкритих уроків молодими спеціалістами у досвідчених учителів та 
взаємовідвідування. Відкриті заняття молоді спеціалісти відвідували разом з 
заступником директора з навчально-методичної роботи. Під час обговорення 
відвіданого уроку мали можливість почути самоаналіз уроку самим учителем, 
позитивні аспекти, зауваження та пропозиції. Під впливом аналізу відвіданих 
занять молоді спеціалісти по-новому оцінюють методи, прийоми, які були 
використані на уроці, по-новому оцінюють зміст уроку та навчального 
матеріалу. Ефективною роботою були також бесіди за «Круглим столом». 
Молоді спеціалісти залучалися до колективного планування уроку, творчої 
дискусії, ділових ігор. Уся методична робота протягом навчального була 
спрямована на можливість зорієнтувати молодих педагогів у просторі 
навчально-виховного процесу та надати допомогу, яка сформує педагогічні 
навички професійної діяльності молодих вчителів 

На підсумковому засіданні «Школи» було зроблено аналіз професійної 
діяльності молодих  вчителів, заслухано звіт про виконання індивідуального 
плану стажування. Молоді спеціалісти отримали поради,  рекомендації з питань 
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навчально-виховного процесу. 
    За рік навчання молоді педагоги  в «Школі молодого вчителя» досягли 

певних результатів: 
Колосівська Неля Анатолівна, молодий спеціаліст,  працює у школі перший 

рік після закінчення ВУЗу. Адміністрацією школи, ПМК суспільно-
гуманітарного циклу, наставником Стахів О.М., було проведено системну 
роботу, спрямовану на вдосконалення всіх компонентів навчально-виховної 
діяльності молодого вчителя з умовою зростання їх рівня та ефективності. Неля 
Анатолівна брала участь у роботі ПМК, проводила позакласну роботу з учнями, 
що забезпечило мотивацію учнів у навчанні. Обов'язковими атрибутами 
кожного уроку є портрети, ілюстрації, фотоматеріали, дидактичні матеріали. 
Дбає, щоб кожен школяр мав змогу сам розмірковувати, розв'язувати життєві 
проблеми. Вчить бути толерантними, поважати національні традиції, пізнавати 
світову культуру. Це забезпечує максимально можливі результати в навчанні 
без перевантажень, розв'язує найголовніші проблеми його ефективності: 
активізує мислення й моторну діяльність, робить більш свідомим ставлення до 
навчання, дає глибокі й міцні знання. 

Кульчицька Ірина Євстахіївна, молодий спеціаліст,  працює у школі-гімназії 
перший рік.  Вона відповідально ставиться до своїх обов’язків. Під час 
підготовки до індивідуальної роботи з Побережник Аліною використовує 
сучасну методичну літературу, продумує структуру і форми організації 
навчально-виховного процесу. На заняттях щоденно опрацьовує письмові 
завдання, читає тексти з літератури та інших предметів, підбирає запитання, 
щоб перевірити засвоєння ученицею навчального матеріалу. Багато працює над 
виробленням в неї самостійності в роботі. Учителі ПМК початкових класів на 
чолі з Фостик С.О., а також наставник Свистун Т.В. працювали над 
становленням молодого педагога. 

Тому підсумком роботи першого року навчання стали побажання молодим 
учителям користуватись набутими знаннями, підвищувати свій професійний 
рівень, використовувати досвід педагогів-наставників, тому що, щоб досягти 
успіху і піднятися до вершин педагогічної майстерності потрібно займатись 
самоосвітою і самовдосконаленням.  

  План самоосвітньої діяльності на 2017/2018 навчальний рік школа 
молодого вчителя виконала повністю. 
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3. АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
Керуючись  законами України  «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про  позашкільну  освіту», «Про  молодіжні  та  дитячі громадські 
організації», концепцією виховання  дітей  та молоді у національній системі 
освіти, концепцією художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх 
навчальних закладах, концепцією формування позитивної мотивації на 
 здорового способу  життя у дітей та молоді, національною  доктриною  
розвитку освіти, національною  програмою  правової  освіти  населення,   
«Основними орієнтирами  виховання учнів 1–12 класів  загальноосвітніх 
навчальних закладів України»  виховна  робота  в гімназії спрямована  на  
отримання  вихованцями  не  лише ґрунтовних  знань з різних  предметів, а й 
формування  їх  як  патріотів і громадян  країни, духовно і морально зрілих, 
життєво компетентних  особистостей, активних і продуктивних в суспільному  
житті, здатних самостійно приймати і виконувати рішення, розв’язувати свої  
життєві проблеми. 

              Згідно з річним планом  роботи гімназії на 2017/2018 н.р. виховна 
робота  здійснювалась за наступними напрямками:  

- робота з соціального захисту учнів;  
- військово-патріотичне виховання;                                                                                     

- морально-правове виховання;                                                                                    
- робота з профілактики правопорушень, злочинів, бродяжництва серед 
неповнолітніх;                                                                                                                
- робота з охорони життя і здоров’я учнів;                                                                 
- громадянське виховання;                                                                                           
- родинно-сімейне виховання;                                                                                     
 - трудове  виховання та профорієнтація;                                                                        
- художньо-естетичне виховання;                                                                                 
- екологічне виховання;                                                                                                
- формування здорового способу життя; 

- учнівське самоврядування. 
                                                                                            

  Робота з соціального  захисту учнів  у  2017/2018 н.р. знайшла 
відображення у наступних заходах: систематично здійснювалось оновлення 
банку даних на дітей пільгових  категорій, зміни до якого вносились кожного 
разу після зміни у соціальному статусі учнів. Станом на  15.06.2018 року на 
обліку НВК  перебуває  83 дитини  пільгових категорій, з них: 41 дитина із 
багатодітних родин, 4 дітей-інвалідів  дитинства, 7 напівсиріт, 5 дітей, батьки 
яких брали участь в АТО, 26 дітей з неповних сімей. 

 У 2017/2018 н.р. діти пільгових категорій безкоштовно відвідали 
загальношкільні та міські заходи  присвячені дню Святого Миколая,  Дню 
інваліда, Новому року. Двоє  учнів  нашої  школи-гімназії  пільгових  категорій:  
Якушева  Сніжана (батько  учасник  АТО)  та  Рупа  Андрій (інвалід  дитинства) 
відпочивали  у  «Міжнародному  дитячому  центрі  «Артек»»  у  Пущі – Водиці  
безкоштовно. Діти, батьки яких брали участь в АТО, харчувалися у  шкільній  
їдальні  за  кошти міської ради.  
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Військово-патріотичний  напрямок  виховної  роботи у  2017/2018 н.р. 
знайшов відображення:  

у акціях «Допоможи  солдату», «Іде  святий  Миколай»,  «Запали  свічку», 
 «Невідома  могила  жертв війни», «Милосердя»; 

в  організації: 
першого  уроку «Україна – єдина  країна»; 
зустріч  із  цікавими   гостями - справжніми, практикуючими  українськими  

скаутами –пластунами  із Тернопільської округи Пласту на чолі із своїм 
керівником - пластункою-сеньйоркою Оксаною Шамрик; 

фестиваль  патріотичної  пісні,  прози,  поезії  та  образотворчого  мистецтва 
«Свята Покрова» (педагог-організатор Мадай С.Є., керівник вокаль-ного 
 гуртка Галак О.М.,  вчитель  образотворчого  мистецтва Пилипів Р.І.): 

 конкурсів  малюнків присвячених  75-й  річниці  УПА  та  «Слава  нашим  
захисникам»; 

поновлення стенда: «Бойовий  прапор  для  учнів  гімназії»; 
змагання  сокільських  чот, районний  змаг  у  м.Копиченці; 
урочисте зібрання з нагоди відкриття меморіальної таблиці "Зродились ми 

великої години" в рамках відзначення 75-ї річниці УПА; 
загальношкільний  захід   приурочений 75-й річниці УПА; 
загальношкільна  лінійка  присвячена  Дню  української  писемності, «Воля 

 крізь  століття» (до  УПА),   
8 грудня у нашій школі відбулися "Козацькі забави",  ініціаторами свята 

були учні 8 класу із класним керівником Гладієм М.В. Родзинкою свята став 
показовий виступ школи Бойового гопака ( вчитель Ольховецький М.П.), 
більше того,  більшість  гопаківців  є  учнями  нашої  школи; 

години  па’мяті  присвяченої  жертвам  голодомору;  
лінійці – реквіємі «Свічка пам’яті  загиблим  на  майдані»; 
заході  присвяченому  дню Гідності  та  Свободи;                                                                                    

          сходинах пластунів, присвячених Дню Соборності України;                                                    
наші Соколи взяли участь у вшануванні пам'яті Героїв Крут,  відзначивши 

100-річчя легендарного та трагічного бою під Крутами ; 
у лінійці-реквіємі «Герої не вмирають!»(присвяченій  вшануванню пам’яті 

загиблих героїв  під  час АТО); 
у  відзначенні міжнародного  Дня  мови: учні восьмих - дев'ятих класів 

провели літературний дайджест "Звучи, рідне слово...",  організували перегляд 
відеофільму "Цікаві факти про рідну мову". Кульмінацією свята стало 
написання учнями 2-11 класів Всеукраїнського диктанту  єдності;                                
вечорі  памяті,  присвячений  55 річниці  з  дня  трагічної  смерті  жертви  
комуністичного  терору – учителя,  поета,  патріота  та  націоналіста  Григорія  
Романовича  Куделі. Організатором  цього  дійства  був  вчитель  історії  школи 
– гімназії  Білянський  В.Т. 

У школі-гімназії працює гурток військово – патріотичного спрямування 
«Сокіл» («Джура») та  гурток  «Юні  скаути», які  були  активними  учасниками  
запалення  Вефлеємського  вогню  миру  у  нашій  школі.  

Пластуни станиці Хоростків разом із більше як 500 пластунами різного віку 
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Тернопільської округи мали цікаву програму на вуличках одного з найстаріших 
містечок області,  Підкайці. Окружний захід День першої пластової присяги під 
гаслом «До щастя Вітчизну свою поведу» відбувся  у  квітні  цього  року. Він 
був приурочений пам’яті пл. сен. Володимира Федорчука, який був  активним 
пластуном та борцем за волю України.  

Велоекскурсія наших пластунок  дозволить  їм  зорієнтуватися  на 
місцевості, знайомитися  з природою рідного краю, вивчати  точки Пластового 
закону і звичайно ж цікаво провести  час. 

День  вишиванки  ми  відзначили  кольоровим  флешмобом. 
Дівчата-пластунки внесли свою лепту волонтерської допомоги для учасників 

антитерористичної операції, які взяли участь в І обласному турнірі з 
богатирського багатоборства, присвяченого пам’яті загиблого воїна Миколи 
Руснака. 

Наші  гуртківці  взяли  участь  у  районній  військово-патріотичній  грі  
«Соколи».  Під  час  якої  випробували  себе  та  набралися  досвіду.  

Морально-правове виховання у   2017/2018 н.р. здійснювалось через 
викладання курсу правознавства, проведення Тижня правових знань (грудень 
 2017р.).  

У школі – гімназії  значна  робота  проводится  для  формування духовних  
цінностей   школярів. Викладається  курс  «Основи  християнської  етики» (з 1 
по 11  класи),  щопонеділка  проходять  зустрічі  з  місцевими  священиками  
обох  конфесій,  значна  частина  учнів, старшокласників  є  учасниками  
молодіжної - християнської  спільнота «Емануїл».  13  жовтня  біля  каплички 
 проходила  посвята  у  гімназисти. Учні  школи – гімназії  підготували  та  
провели  захід «Дитино  вставай – іде  святий  Миколай». Відбулася  зустріч з 
 о.Володимиром  Грицівим, о. д - он Володимиром  Дроздою  і о. Петром 
Панасюком, щоб поспілкуватися з учнями старших класів на надзвичайно 
цікаві і важливі теми, передати свої знання і поділитися досвідом на тему 
правдивої любові, відносин хлопця і дівчини, формування стосунків. 

У 2017/2018 навчальному році  працювала Рада профілактики 
правопорушень та злочинів серед неповнолітніх, яка проводила роботу з 
учнями, схильними до порушень внутрішкільної  дисципліни, проводила 
заходи щодо запобігання негативних проявів в підлітковому середовищі. 

 Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та 
попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на педрадах, 
нарадах при директорі, засіданнях м/о класних керівників. Протягом   
2017/2018 н.р. представники школи приймали участь у проведені 
профілактичних рейдів, під час яких не було затримано жодного учня НВК. 

  
         Робота з охорони життя і здоров'я учнів. 
У рамках профілактичної роботи з попередження всіх видів дитячого 

травматизму протягом   2017/2018 н.р. у школі проводилися відповідні заходи. 
Викладався предмет «Основи здоров’я» (1- 9 класи), проводились медичні 
огляди учнів, профілактичні бесіди, лекції та інші заходи, спрямовані на 
недопущення випадків травмування учнів та пропаганду здорового способу 
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життя. Був  проведений урок  з  безпеки  життєдіяльності «Залізниця – зона 
підвищеної небезпеки». Проводились єдині уроки безпеки дорожнього руху.  
Зустріч  з гостями  із Чорткова,  які  провели  заняття   про правила дорожнього 
руху, безпечної поведінки на вулицях і дорогах, відбулася бесіда з учнями 
перших і другого класів на тему - " За безпеку руху ".                     

 Відбулася  зустріч  з  провідним  інспектором  Гусятинського  РВ 
Управління ДСНС України у Тернопільській обл., Горою  Віталієм  Ігоровичем.  

  На базі  нашої  гімназії відбувся показовий "День цивільного захисту". У  
рамках  дня  відбулися: евакуація в режимі пожежі та гасіння осередку 
загорання хоростківськими пожежниками-рятувальниками, загальношкільний 
квест "Цивільний захист це не жарти", у якому взяли участь учні 5-11 класів.  

Систематично проводились тематичні виховні години та бесіди з 
профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, пожежної 
безпеки та інших видів дитячого травматизму.  

Громадянське виховання у 2017/2018 н.р. реалізовувалося через проведення 
таких заходів, як святкування  26-ї  річниці  незалежності України, 75-ї річниці 
створення  УПА та дня українського  Козацтва,  години спілкування за темами: 
«Вчимося бути справжніми українцями»,«Герої  не вмирають»: конкурс 
малюнку «З Україною в серці».  Старшокласники  школи  гімназії  брали  
участь  у  передвиборних  дебатах  президента  школи,  а  потім  відбулися  самі  
вибори.  Президентом  учнівського  самоврядування  став  учень 9-А  класу,  
Кучвара  Анатолій. Учні  школи – гімназії  активно  брали  участь  у  місячнику  
бібліотек ( жовтень  2017р.).  У школі-гімназії  пройшов  тиждень  права,  де  
кожен  день  відбувалися  цікаві  заходи  на правову  тематику.                                                     

Команда нашої гімназії — Карвацька Інна (11кл.), Пасіка Олександр (11кл.), 
Залізняк Станіслав (10 кл.), Сус Володимир ( 9-Б кл.), Підгородецька Христина 
( 8 кл.)  взяли  участь  у регіональному  турі 17-го Кубка Тернопільської області 
з українських інтелектуальних ігор "УНІКУМ" ім. Героя АТО Ореста Квача. В 
нелегких інтелектуальних баталіях учні продемонстру-вали неабиякі знання і 
здібності  і  здобули  командне ІІІ місце в інтелекту-альній грі " Мій дім - 
Україна",  а  Карвацька Інна - ІІІ місце в грі "Кращий ерудит". 

Ми  приєднались до флешмобу на підтримку нашого земляка Віталія 
Маркова,  висловивши  свою  громадянську позицію, «Нехай переможе 
справедливість! ». 

У рамках тижня математики, в 5 класі відбувся математичний турнір "Юні 
ерудити". Виховний захід, метою якого було розвинути логічне мислення, 
кмітливість та винахідливість, уміння усного рахунку, пройшов надзвичайно 
цікаво. 

Одним з аспектів громадянського виховання є прищеплення учням гордості 
за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. Реалізація даного 
аспекту у  2017/2018 н.р. здійснювалась через проведення різноманітних 
екскурсій,  зокрема:  до  резиденції  святого  Миколая (Косів), у  місто  Львів,  
Рівне, Кривче, Тернопіль., Київ (діти  мали можливість зазирнути в кулуари 
Верховної ради і побувати у товаристві зірки світового масштабу, Віталія 
Кличка). 
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Хлопці-гопаківці з дівчатами -пластунками, разом із своїми наставниками та 
батьками, вирушили в мандрівку. Маршрут пролягав до природного 
заповідника Медобори, а саме гори Бохіт, що височіє 414 метрів над рівнем 
моря і розташована біля села Городниці. Дівчата і хлопці, щоб потрапити на 
вершину гори, подолали 6,2 км екологічної стежки "Бохіт" і ще майже так само 
до річки Збруч.  

 Участь  у  проекті  Gocamp 2018,  дає  можливість  спілкуватися  з 
волонтером,  носієм  англійської  мови.  Влітку у мовному пришкільному таборі    
наші  учні  не  тільки  відпочили,  оздоровилися,  ай  ще  поспілкувалися  
іноземними  мовами. 

Школа приділяє належну увагу трудовому вихованню та профорієнтації. 
 Протягом   2017/2018 н.р. учні школи приймали участь у трудових десантах з 
покращення прилеглої до школи території,  систематично працюють на  
пришкільній  ділянці, квітниках,  у шкільному саді. Також упорядковували  
територію  біля  каплички  Матінки  Божої. Цього  року  в  зв’язку  із  заміною  
системи  опалення  учні  та  батьки  неодноразово  прибирали  у  своїх  класах  
та  приміщеннях  школи-гімназії .   

Випускники  школи – гімназії  взяли  участь у  відкритому  уроці – 
практикумі  з економіки на тему "Валовий дохід, витрати та прибуток 
підприємця", під  час  якого  збагатили  свої  знання  в  економічній  галузі.                        

Родинно-сімейне виховання здійснювалось через роботу над проектами 
 «Моя  родина  на  захисті  моєї  Батьківщини»  та  «Родинний  затишок».   

 Протягом  цього навчального року проводились тематичні бесіди «Вічні 
 цінності моїми  очима», «Моя родина». 

 Учні 4 класу разом із своїм класним керівником, Ісаків Валентиною 
Євгенівною, підготували і провели родинне свято «Рушники мої рушники». 

22.12.2017р.  відбулися  загально-шкільні  батьківські  збори  
"Передноворічний серпантин  думок",  а  також засідання  батьківського  
комітету  школи-гімназії  під гаслом «Особливості НУШ (нової української 
школи) та національна педагогіка. Точки дотику». 

Наші гімназисти взяли участь у загальноміському заході приуроченому Дню 
Матері,  а  третьокласники   також  підготували  свято  і щиро вітали зі святом 
найдорожчу та найріднішу у світі людину, матусю.  

Профорієнтаційна робота побудована на тісному зв’язку школи з вищими 
навчальними  закладами, коледжами, ліцеями. На базі школи систематично 
відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками  навчальних 
закладів  (Тернопільського  ДПУ  ім.Полюя,  Тернопільського         Н ЕУ,  
Тернопільського  НПУ  ім. Гнатюка,  Гусятинського  політехнічного  коледжу,  
Чортківського  педагогічного  коледжу, Хоростківського  ліцею  та  інших). 
Психологом  школи  протягом   2017/2018 н.р.  були проведені  
профорієнтаційні  ігри  та  заняття.  

 Наші  гімназисти  були  учасниками ІІ (обласного) етапу  захисту науково-
дослідницьких робіт у МАН. Нашу філію було представлено у двох секціях - 
економіки (керівник Галабіцька О.А) та математики (керівник Гладій М. В.). 
Свої роботи презентували у секції економіки Попович Наталя(учениця 9-Б 
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класу) та Пасіка Олександр (учень 11 класу), а у секції математики - 
Соколовський Ростислав (учень 9-Б класу). Дипломи ІІІ ступеня вибороли 
Попович Наталя та Соколовський Ростислав. 

 ·  Наша гімназія приєдналася до нового цікавого проекту "КАРТА 
ПРОФЕСІЙ", адже формування ключових компетентностей, зокрема таких, які 
допоможуть у майбутньому обрати цікаву професію - це пріоритетний 
напрямок роботи сучасної освіти. Пілотна програма занять " Бесіди про кар'єру 
" Career Hub успішно функціонує в нашій школі. Учні 5 класу розпочали 
вивчення Модуля першого — "У світі професій".Діти дізналися про різні 
професії, завдяки знайомству з професіями членів сім'ї. Зрозуміли їхню 
значимість для людини і суспільства. Виявили неабияку цікавість у загальних 
обговореннях і активну участь у всіх вправах. 

  Команда  наших  випускників, “Послідовники Сократа” (Карвацька Інна, 
Глуха Інна, Галагань Юрій, Думай Андрій, Богош Дмитро) разом із керівником 
Глухою Лілією Богданівною, практичним психологом гімназії, брала участь у ІІ 
та ІІІ етапі ІІ відкритого Західноукраїнського інтелектуального турніру 
“NATUS VINCERE” на кубок ректора ТНЕУ у соціально-психологічній секції. 
Даний турнір відбувався на юридичному факультеті університету.  Учні також 
отримали рекомендації та право пріорітетного зарахування до ТНЕУ на 
юридичний факультет. 
 

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в 
проведенні протягом  І  семестру навчального року загально-шкільних заходів,  
зокрема Козацьких  забав  (учні  8  кл,  Гладій М.В.).  Також в участі   учнів  
школи в різноманітних районних та міських конкурсах і фестивалях, 
наприклад: районному  етапі  фестивалю – конкурсу  «Свята   Покрова»  
присвяченому відзначенню 75-ї річниці створення УПА».  Гімназисти, які 
займаються бальними танцями мали змогу взяти участь у Віденському балу, 
 який  відбувся 24  грудня  2017 року.  Учні  початкової  школи  з  
відповідальністю  віднеслися  до  святкування  новорічних  ранків.  

Напередодні світлого свята Великодня пластуни нашої школи давали 
майстер-клас з писанкарства, тим самим зберігаючи традиції нашого народу і 
його самобутність. 

  У бібліотеці гімназії проходив Тиждень дитячої книги. Сподіваємось, що 
він залишив безліч позитивних вражень у кожного маленького читача.  

   Наші першокласники відсвяткували "Прощання з букварем"...                        
             Учасники  вокального  ансамблю  «Промінчики»  та  хореографічного 
 гуртка беруть  участь  не  лише  у  шкільних  заходах,  але  й  загальноміських. 
Протягом  2017/2018 н.р. учні школи відвідували шкільні гуртки художньо-
естетичного напрямку, серед яких «Вокальні» (керівник  Галак О.М.),   
хореографічний  (керівник  Пилипів Р.І.)  та  беруть  активну  участь в  
шкільних  та  загальноміських  святкуваннях. 

У рамках екологічного виховання у  2017/2018 н.р. відбулись трудові 
екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, 
екологічні місячники, учні школи брали участь у Всеукраїнському конкурсі 
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«Колосок»,  проекті  «Екологічне  дослідження  району  проживання  м. 
Хоростків».  

Учні  НВК  взяли  участь  у  фотоконкурсі «Мій  найкращий  друг» та  
оформили стенд. 

Вихованці  нашої школи-гімназії   взяли  участь в  екологічному проекті 
"Zero Waste School". Умови усі витримані - команда з двох хлопчиків та двох 
дівчаток 8 класу, та учителя, який викладає курс "Освіта для стійкого розвит-
ку". Було чітко сформульовано меседж! Ми, хочемо навчити усю громаду жити 
у чистоті та гармонії з природою! 

Проект "Компола" дозволить навчати   наших  учнів правильно утилізувати  
відходи органічного походження з їдальні, городу, а також опале листя, яке так 
шкідливо спалювати. 

        Формування  здорового способу життя здійснювалося через викладання 
 курсу  «Освіта  для  стійкого  розвитку»  (8-9 кл.),  занять  спортивного  гуртка 
«Баскетбол», проведення різноманітних шкільних спортивних змагань  з  
футболу,  баскетболу  та  волейболу, Малих Олімпійських ігор.  Учні 7- 11кл.  
нашої  школи  брали  участь  у  відкритому  кубку  міського голови м. Хорост-
кова  Степана Гладуна,  де   майстер- клас для юних футболістів проводили 
Чемпіони Світу з футзалу, гравці збірної Іспанії. 

Учні  школи – гімназії   протягом  2017/2018 н.р.  брали  участь у: 
          районних  зональних  змаганнях  з  футболу  (збірна  школи  18  учнів);  
 фінальній  грі  з  футболу у  м. Копиченці,; 
районному  легкоатлетичному  кросі, 4  учасники  (Питлик С., Мадай В., 

Буртник  І., Волощук А.); 
зональних  районних  змаганнях із  волейболу  (збірна  школи, 10  учнів); 
фіналі  районних  змагань  із  волейболу  (ІІ  місце  у  районі); 
фіналі  районних  змагань  з  футзалу   (хлопці 10  учасників)   І  місце; 
зональних  обласних  змаганнях (м.Підволочиськ),   І  місце; 
фіналі  обласних  змагань  з  фут залу.   
Команда юних волейболісток (2005- 2007 р. н.  зайняла  2 місце  у відкритій 

першості, яку проводила Чернівецької обласна ДЮСШ. Справжнє міжобласне 
спортивне свято волейболу відбулося у стінах гімназії до Дня Святого 
Миколая. Наші юні волейболістки приймали у себе вдома команди дівчат з 
Чернівців, Кам'янець-Подільського, Теребовлі. З ініціативи та під керівництвом 
тренера Алли Євненівни Здоровцовоі пройшов міжобласний турнір з 
волейболу. 

Протягом   2017/2018 н.р  успішно  функціонувало  учнівське 
самоврядування, президентсько –парламентського  типу (президент –Кучвара  
Анатолій,  премєр-міністр –Пилипів  Ілля,  І  заступник  премєр-міністра  - 
Валіон  Петро).  Ними проводилася шефська робота з молодшими школярами, 
волонтерська робота з ветеранами Великої Вітчизняної війни  та  людьми 
похилого  віку,  із  сім’ями  учасників  бойових  дій  в  АТО.                             
  Шкільним самоврядуванням  було  організоване соціологічне опитування 
серед учнів 9-11 класів "Діти та молодь про свої права".  Його метою було 
дослідження рівня обізнаності школярів у власних правах.  Учнівське 
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 самоврядуваня  є  ініціатором  в організації та проведенні спортивних свят, 
загальношкільних культурно - масових  заходів, концертів,  конкурсів.Вони  
також  організували  благодійний ярмарок, який відбувся в школі-гімназії 
минулого тижня, проходив під гаслом " Чужих дітей не буває". Зібрані кошти 
були   передані для лікування учня 7 класу нашої школи-гімназії Кушли 
Максима та Олежика з с. Перемилів.  

Таблиця 3.1 
 

Досягнення у спорті  
ІІ(районний) етап 

 
№ 
з/п 

Вид спорту Клас Прізвище та ім’я учня Зайняте 
місце 

Вчитель 

1 7 Пліш Іван (капітан) І 
2 7 Борис Дмитро І 
3 7 Град Назар І 
4 7 Смаль Денис І 
5 7 Луковський Костянтин І 
6 

1. Футбол 
«Шкіряний 
м'яч 

7 Ворончак Сергій І 

Веселовський 
Н. І 

1 11 Питлик Сергій (капітан) ІІ 
2 11 Слідзевич Володимир ІІ 
3 11 Гулько Андрій ІІ 
4 11 Пасіка Олександр ІІ 
5 10 Мадай Володимир ІІ 
6 9-Б Процків Максим ІІ 
7 8 Мадай Арсен ІІ 
8 8 Борис Дмитро ІІ 
9 

2. Баскетбол 
(юнаки) 

8 Клебанович Олексій ІІ 

Веселовський 
Н. І 

1 9-Б Яковищак Олег (капітан) І 
2 11 Питлик Сергій І 
3 11 Богош Дмитро І 
4 11 Галагань Юрій І 
5 11 Слідзевич Володимир І 
6 11 Гулько Андрій І 
7 11 Пасіка Олександр І 
8 10 Мадай Володимир І 
9 

3. Міні-
футбол 
(юнаки) 

10 Залізняк Станіслав І 

Веселовський 
Н. І 

1 11 Галагань Юрій (капітан) ІІ 
2 11 Богош Дмитро ІІ 
3 11 Гулько Андрій ІІ 
4 11 Питлик Сергій ІІ 
5 11 Пасіка Олександр ІІ 
6 11 Слідзевич Володимир ІІ 
7 

4. Футбол 

10 Залізняк Станіслав ІІ 

Веселовський 
Н. І 
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8 9-Б Процків Максим  ІІ 
9 8 Мадай Арсен ІІ 
10 8 Борис Дмитро ІІ 
11 10 Мадай Володимир ІІ 
12 8 Клебанович Олексій ІІ 
13 8 Град Назар ІІ 
14 9-Б Соколовський Ростислав ІІ 
15 7 Пліш Іван ІІ 
16 7 Адам’як Роман ІІ 
17 7 Ворончак Сергій ІІ 
18 9-Б Яковищак Олег ІІ 
1 11 Питлик Сергій ІІ 
2 

5. Легка  
атлетика 10 Пасіка Олександр ІІІ 

Веселовський 
Н. І 

1 8 Тимечко Аліна ІІ 
2 9-Б Крицька Олеся ІІ 
3 9-Б Попович Наталія ІІ 
4 8 Музика Соломія ІІ 
5 7 Соп’яненко Наталія ІІ 
6 7 Якушева Сніжана ІІ 
7 7 Пастернак Світлана ІІ 
8 7 Стець Галина ІІ 
9 7 Ольховецька Олена ІІ 
10 7 Дацюк Неля ІІ 
11 

6. Волейбол 
(дівчата) 

4 Ямна Юлія ІІ 

Веселовський 
Н. І 

 
 

4.ОРГАНІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ТА 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 

З метою забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, 
освіту, соціальний захист, всебічний розвиток та надання допомоги органам 
опіки, піклування в здійсненні ними обов’язків по захисту прав та законних 
інтересів неповнолітніх при районному відділі освіти у НВК «Загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Хоростків розроблено план з охорони 
дитинства, відповідно за яким працює педагогічний колектив, адміністрація 
школи, соціальний педагог Глуха Л.Б. У своїй роботі ми керуємося такими 
нормативними документами:  

- Законом України «Про охорону дитинства»; 
- Конвенцією ООН про права дитини; 
- Положенням про громадського інспектора шкіл по охороні дитинства 

районного відділу освіти та ін.  
У навчальному закладі велика увага приділяється дітям соціально-

незахищених категорій. На початку року щорічно збирається банк даних.  
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Таблиця 4.1 
Дані про учнів різних категорій 

 
 
 
 
 
 
 
 

Відповідно ведеться робота щодо надання матеріальної допомоги та 
безплатного харчування цим дітям.  

Попередньо на засіданні Ради НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. №1 - гімназія» 
м.Хоростків питання матеріальної допомоги обговорюється, класні керівники із 
відповідними комісіями проводять обстеження матеріально-побутових умов 
учнів, складають акти обстеження, виноситься рішення про надання допомоги. 
Видаються відповідні накази. 

Так, у 2017-2018 році  було організовано харчування в шкільній їдальні для дітей, батьки яких 
брали участь в АТО, зокрема: 

                     1.  Кучвара Валентин (3-А кл.); 
2. Якушева Сніжанна (7 кл.); 
3.  Кучвара Анатолій (9-А кл.); 
4. Нагірний Євген (7 кл.). 

 
Педагогічний та учнівський колективи щорічно проводять акцію «Добро і 

милосердя єднають серця», в рамках якої того року збирались кошти на 
лікування онкохворого учня 7 класу нашої школи Кушли Максима та 
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1-А - 1 - - 5 

1-Б - - - 1 2 

2 - 1 - 5 5 

3-А - - - 2 2 

3-Б - 1 1 2 2 

4 - 1 - 5 7 
5 (І) - - - 4 6 

6 (ІІ) - - 1 2 1 

7 (ІІІ) - 2 - 5 6 

8 - - - 1 1 

9-А (ІV) - - - 1 2 

9-Б (V) - - 1 1 2 

10 (VІ) - 1 - 1 - 

11 (VІІ) - - - 1 - 

Усього - 7 3 31 41 



66 

  

Славського Олежика з с.Перемилова.  
У навчальному закладі, відповідно до наказу МОЗ України та 

Міністерства освіти і науки України, організовано гаряче харчування для учнів 
з малозабезпечених сімей та дітей- сиріт. 

У цьому навчальному році  значну роботу щодо організації благодійних 
акцій було проведено нашими школярами. Так, члени учнівського уряду  
провели ярмарки та благодійні акції милосердя „ Доброта ніколи не зникне” ,  
«Допомогти завжди! -  Наш девіз!». Зібрані кошти витрачалися на допомогу 
дітям із соціально незахищених  категорій. 

Залишається сподіватись, що і в майбутньому ми будемо допомагати тим 
хто потребує нашої допомоги. 

         
       Практичний психолог НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів №1-гімназія” 

м.Хоростків Глуха Л.Б. у своїй діяльності керується Загальною декларацією 
прав людини, Конвенцією про права дитини, Законом України «Про освіту», 
чинним законодавством, Етичним кодексом практичного психолога, 
положеннями та листами МОНУ про психологічну службу, а також річним та 
місячним планом роботи затвердженим директором навчального закладу та 
погодженим методистом РМК. 

      У своїй  роботі також враховувала  рекомендації листа міністерства  
освіти і науки України №1/ 9-383від 20.07.2017р. «Про забезпечення 
навчальних закладів практичними психологами та соціальними педагогами та 
організацію у 2017-2018 н. р. належного психологічного супроводу учасників 
навчально-виховного процесу». 

       Події в Україні показали значення і велику цінність окремої 
особистості, і якою великою необхідністю є її соціально-психологічний захист. 
Особливо цього потребують наші діти. У зв’язку з цим , суттєво підвищилася 
роль і значення працівників психологічної служби системи освіти. Тому 
психолог постійно працювала над своїм професійним зростанням, щоб 
надавати якісні послуги, спрямовані на збереження й укріплення здоров’я, 
підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного та 
гармонійного розвитку всіх учасників навчально-виховного процесу. 

          
         Цього навчального року Ліля Богданівна   продовжувала працювати 

над проблемою: “Формування духовної компетентності особистості 
школяра в умовах навчально-виховного процесу”.  Адже ця проблема як 
ніколи залишається актуальною в сучасному сьогоденні. 

     Тому поставлено було важливими наступні завдання: 
1.Створення психолого-педагогічних умов для повноцінної 

реалізації особистісного, індивідуального і фізичного потенціалу учня 
на основі моніторингу психічного розвитку. 

2.Забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини на 
основі її психолого-педагогічних особливостей. 

3.Створення психолого-педагогічних умов для забезпечення 
сприятливого перебігу адаптації, першокласників до шкільного 
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навчання, учнів 5-х та 10-х класів. 
 4.Профілактика та корекція відхилень в інтелектуальному та 

особистісному розвитку. 
5. Формування мотивації до здорового способу життя. 
6.Підготовка учнів до свідомого вибору професії відповідно до 

своїх здібностей, психофізіологічних даних та потреб суспільства. 
7.Формування і мотивація учнів до трудової діяльності. 
8.Допомога всім учасникам ЗНО, ДПА в формуванні умінь 

адекватно діяти в стресовій ситуації. 
9.Сприяння гармонізації соціально-психологічного клімату в 

педагогічному колективі. 
10.Підвищення психологічної компетентності  всіх учасників 

навчально-виховного процесу: учнів, педагогічних працівників, 
батьків. 

З огляду на це пріорітетними були такі напрямки роботи: 
 Моніторинг психологічного розвитку учнів; 
 Пошук та підтримка обдарованої молоді; 
 Корекційно-розвивальна робота з «важкими» дітьми; 
 Формування мотивації до здорового способу життя; 
 Створення умов до самоосвітньої діяльності та розвитку 

творчого потенціалу учнів, вчителів; 
 Створення соціально-психологічних умов індивідуального 

розвитку учасників навчально-виховного процесу; 
 Систематичне відстеження психолого-педагогічного та 

соціального статусу дитини і динаміки її розвитку впродовж всього 
навчально-виховного процесу; 

 Попередження виникнення проблем особистісного розвитку і 
виховання дитини; 

 Надання допомоги дитині у розв’язанні актуальних проблем 
навчання, виховання та соціалізації; 

 Створення комплексної програми психологічного супроводу 
на всіх етапах розвитку дитини.  

Відповідно поставлених цілей була здійснена така робота: 

- Психологічний супровід молодших школярів (методики 
“Графічний диктант”, “Упізнай фігуру”; субтест із методики інтелекту 
Д.Векслера, рисункові тести «Моя школа», «Мій клас» т ін.). 

-  Психологічний супровід першокласників під час адаптаційного 
періоду (розвивально-корекційна програма «Психологічна абетка для 
малюків», заняття «Групова згуртованість», «Вчимося спілкуватися»). 

     - Психологічний супровід п’ятикласників (тренінгові заняття «Як 
подружитися зі школою» 
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- Робота з підлітками «групи ризику». Профілактика правопорушень 
(Заняття «Визнач свою позицію», «Власна правова відповідальність», «Мої 
життєві орієнтири»). 

- Бесіди для формування духовності та морально-етичних норм у дітей ( 
«Моральні якості сучасної молоді», «Лихослів’я. Культура спілкування»,  
«Запобігання насильству»). 

            Профорієнтаційні ігри та бесіди «Своя справа! Навчаємось її 
обирати». 

- Заняття  з елементами тренінгу «Обери свій шлях до успіху» ”; 
- Бесіда для учнів «Цінність життя»; 
- Презентація «1грудня Всесвітній день боротьби зі СНІДом» 
- Бесіда «Пам’ятка про насильство» 
- орієнтації на здоровий спосіб життя (корекційно-розвивальне 

заняття «Я та моє життя», бесіди «Вплив паління на психічне здоровя нації», 
«Знай, щоб жити!» та ін.). 

     
  Особливо велике значення відводилось роботі з батьками, оскільки 

проблеми кожної людини – це глибинні проблеми її сім’ї. Неодноразово 
виступала на батьківських зборах, на яких проводить анкетування, елементи 
тренінгу та ін.:   

- проведені батьківські збори в 1класі на тему  «Як допомогти 
малюку, який пішов у перший клас» ; «Я тебе люблю»; 

- батьківські збори у 5 класі ««Психолого-педагогічні 
особливості  п’ятикласників»; 

- виступи на загальношкільних батьківських зборах 
«Профілактика психологічних проблем дитини у сім’ї», «Креативність – 
основа творчої самореалізації особистості»,  

- проведено тренінгове заняття з батьками майбутніх 
першокласників «Розпочинаємо навчання з радістю». 
 

 
   Мали  місце також неодноразові виступи практичного психолога на 

педрадах, на засіданнях шкільних методичних об’єднаннях класних 
керівників та участь в пcихолого - педагогічних семінарах. 

              Щорічно проводиться діагностика та корекційно розвивальна 
робота з обдарованими дітьми. Всі дані досліджень надані адміністрації школи 
та обговорені на методичних нарадах. Розроблені відповідні висновки та 
рекомендації. 
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5. РОБОТА З БАТЬКАМИ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 
 У НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 

Протягом навчального року доводиться працювати з батьківською 

громадськістю, реагувати на їхні звернення, прохання щодо організації 

діяльності навчального закладу. Всі звернення вирішувались позитивно: 

 формування класних колективів  гімназійних класів; 

 ремонт класних приміщень; 

 організація харчування (здійснення контролю за роботою  

громадської організації «Хоростківська гімназія») 

Є над чим працювати директору навчального закладу спільно з членами 

ради НВК, піклувальної ради, батьківського комітету та громадськістю у 

майбутньому – найближчому і трошки дальшому. На порядку денному одне з 

основних питань – робота з обдарованими дітьми, сприяти творчому зростанню 

розвитку педагогічної майстерності кожного вчителя. 

Щодо вирішення господарських питань, то першочерговими є: 

 капітальний ремонт та утеплення теплотраси від котельні до школи 

(вересень-жовтень  2018 р); 

 заміни решти вікон (51 шт), в тому числі 19шт –у підвалах; 

 ремонт  внутрішнього туалету(ІІ- ІІІ поверх); 

 капітальний ремонт їдальні; 

 дизайн актового залу; 

 оснащення класних приміщень сучасними технічними засобами 

навчання; 

 заміна кімнатних дверей та класних дошок; 

 оновлення шкільного подвір’я… 

Думаю, що якраз співпраця з громадськістю, виконавчою владою, 

спільно з батьками дані питання теж будуть вирішені позитивно. Адже двері 

нашого навчального закладу, в якому панує аура творчості, взаєморозуміння, 

розвитку і саморозвитку, завжди відчинені для тих, хто прагне до 

самореалізації, а світло у вікнах манить юнь у незвідану Країну знань та добра. 

Ми впевнено дивимось у майбутнє і готові до нових якісних змін у світлі 
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вимог сучасної освіти, прагнемо, аби наша школа-гімназія була для учнів 

школою здійснення мрій, для вчителів – школою творчості, для батьків – 

школою спокою; була школою, куди з радістю йдуть учнів, з гордістю – вчителі 

і з повагою – батьки. 
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6. СТАН ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
У 2017/2018 навчальному році безпечне проведення навчально-виховного 

процесу здійснювалось згідно Положенням про організацію роботи з охорони 

праці. 

   Учні та вчителі навчального закладу дотримуються вступного 

інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнями та інструкцій з охорони праці 

для вчителів. 

    Згідно зі статтею 17 Закону України « Про охорону праці» та статтею 169 

Кодексу Законів про Працю усі працівники закладу проходять попередній і 

періодичний медичний огляд. 

   З метою організації розробки комплексного плану в школі видано  наказ 

від____________№____________________________________________________

_________________________________________________________________ 

адміністрації, якими призначено відповідальних осіб  з охорони праці 

(Магеровську Н. А. — заступник з навчально-виховної роботи), пожежної 

безпеки та електрогосподарства (Юськів О. С. -завгосп школи). 

 Директор НВК – Крицька Л. З., відповідальна з охорони праці 

Магеровська Н. А, та відповідальна за пожежну безпеку та 

електрогосподарство- завгосп школи Юськів О. С. пройшли навчання та 

отримали відповідні посвідчення 

  Для школи у 2017/2018 році були придбані медикаменти згідно з наказом 

Міністерства охорони здоров’я  України  на суму 2087,50 грн. 

Будівля школи та приміщення закладу, забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння: вогнегасниками, пожежним інвентарем (пожежними щитами та 

стендами, пожежними відрами, ящиками з піском тощо),  пожежним знаряддям 

(пожежними ломами, сокирами).  Усі вогнегасники (12 шт) перезаряджені, 

пройшли технічне обслуговування та розміщенні у легкодоступних місцях. 

  По всій школі розміщені плани евакуації у разі небезпеки чи аварії. Не 

менше ніж раз на рік, проводяться тренування евакуації під час проведення Дня 

цивільного захисту. Особлива увага у закладі приділяється заходам, щодо 
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запобіганням  нещасним випадкам на виробництві. 

    Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, 

профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально - виховного 

процесу визначається в діяльності  педколективу  як одне з пріоритетних 

завдань і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», 

«Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку». 
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7. ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ШКОЛІ 
 

 Учні та працівники проходять медичний огляд у лікарів-фіхівців 

Хоростківської лікарні та Чортківській СЕС лабораторні дослідження. 

Медичний огляд учнів школи здійснюється протягом літніх канікул у супроводі 

батьків. За результатами медичного огляду (проби «Руф’є») 55% учнів 

віднесено до основної групи, 43%- до підготовчої і 2%- спец групи. Протягом 

2016/2017 навчального року в медпункт найчастіше зверталися з головним 

болем та болем живота. 

 Медичний кабінет забезпечений медикаментами для надання першої медичної 

допомоги, а також дезінфікуючими засобами «Хлормисепт», які 

використовуються для дезінфекції школи. В медичному кабінеті є медична 

аптечка, яка оснащена потрібними  медикаментами.  

Медичною сестрою ведуться відповідні журнали:  

-журнал «здоровя» 

-журнал контролю за якістю готової продукції 

-журнал сирої швидко зіпсованої продукції 

-журнал обліку отримання та витрат деззасобів 

-журнал обліку довідки учнів 

- журнал медичного огляду учнів на педикульоз 

- журнал проходження флюрографії дітям старше 15 років 

- журнал обліку інфекційних захворювань 

- журнал по відвідуванню учнів. 

- журнал температурного режиму школи 

- журнал спеціальної групи учнів 

- журнал заміни харчових продуктів 

Протягом року періодично проводиться перевірка учнів 1-11 класів на 

педикульоз.  

Медичні працівники лікарні проводять необхідні профілактичні щеплення 

учням проти дифтерії, поліомієліту, кору, краснухи, на реакцію Манту за 

згодою батьків. 
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 8. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1-

гімназія» м. Хоростків як Хоростківська школа почав свою роботу в 1960 р. 

Загальна площа будівлі навчального закладу на сьогоднішній день становить 

3987 м2: І поверх – 1329 м2, ІІ поверх – 1329 м2, ІІІ поверх – 1329м2,  паливні – 

63 м2. У школі може навчатись 560 учнів.  

У навчальному закладі функціонують: 

- навчальні кабінети,  які відповідають Положенню про навчальні кабінети – 6 

(інформатики, математики, фізики, біології, географії, української мови та 

літератури) та обладнаний спортивний зал. 

- методичний кабінет: 

- бібліотека; 

- спортивний зал; 

- танцювальний зал; 

- актовий зал; 

- медпункт; 

- кабінет психолога; 

- кабінет християнської етики; 

- кабінет предмета «Захист Вітчизни»; 

-  У бібліотечному фонді  20981 примірників,  з них 8247 - підручники,                        

12238 – художня література. ДБА бібліотеки включає енциклопедії,  словники, 

довідники, алфавітний та систематичний каталоги, картотеку «На допомогу 

вчителю», картотеку періодичних видань, «Краєзнавчу картотеку»; 

- Кількість комп’ютерів – 14; 

- Кількість ноутбуків – 7(кабінет математики, приймальня, кафедра ПК, 

кімната школяра,  кабінет фізики, кабінет англійської мови, кабінет 

біології); 

- Кількість нетбуків – 1; 

- Кількість проекторів – 6(кабінет математики, кабінет інформатики, кабінет 
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фізики, кабінет української мови, кабінет англійської мови, кабінет 

біології); 

- Кількість телевізорів – 3(кабінет фізики, методичний кабінет, кабінет 

української мови); 

- Кількість ППЗ,  що використовуються у навчальному процесі – 18. 
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9. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
Будівля школи знаходиться у задовільному стані.  Незважаючи на вік 57 

років і зношеність,  адміністрація школи разом з колективом учителів та батьків  
постійно працює над удосконаленням  матеріально-технічної бази, 
підтриманню її в робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться 
централізованою бухгалтерією  Хоростківської ОТГ.  Протягом навчального 
року вчасно та систематично виплачувалась заробітна плата працівникам. 
Бухгалтерія вчасно проплачувала за спожиту школою електроенергію,  газ,  
водопостачання та  вивезення сміття. Не зважаючи на злагоджену роботу  
відповідальних за економію працівників  та  змін  у структурі навчального року,  
школа перевищила  ліміти спожитих енергоресурсів в опалювальний період. У 
вересні – листопаді реалізовано проект «Впровадження енергозберігаючих 
технологій. Капітальний ремонт системи опалення», що дозволило значно 
економніше та якісніше використовувати енергоносії в опалювальний період. 
Проте залишається проблема  аварійної та не утепленої теплотраси, яка суттєво 
впливає на  температурний режим в опалювальний сезон.  Протягом зими 
виникла аварія, внаслідок  прориву труб теплотраси, які проходять під 
підлогою спортзалу, та дякуючи місцевому підприємству «Комунальник» 
вдалося  оперативно усунути проблему та не зупиняти освітній процес.  У січні 
працівниками централізованої бухгалтерії  відділу освіти Гусятинської РДА  та 
міської ради  проводена інвентаризація майна та передана на баланс 
Хоростківської міської ради. Зауважень щодо збереження  шкільного майна  та 
його оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація. 

Адміністрацією школи приділяється достатня увага на естетичне 
оформлення школи.  У 2017/2018 н.р.,  придбано за кошти, отримані від здачі 
макулатури  стенди  з техніки безпеки та пожежної безпеки, а також за кошти 
учителів стенд в учительську.  За кошти батьків учнів 11 класу придбано штори 
у коридор на другий поверх та  зроблено дизайн «Зони комфорту». У  
наступному році заплановано виготовити ще два стенди із серії  «Історія 
школи» та заплановано придбати  стенд  “МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК”, а також 
продовжити оформлення «Зони комфорту». 

Зроблено косметичний ремонт спортивного залу та вкладено 80 кв. м. 
плитки у коридорі біля спортзалу.  Систематично викошуються газони 
пришкільної території,  та  доглядається навчально-дослідна ділянка. 

Фінансування школи здійснюється за рахунок державних коштів, а також 
інших джерел,  не заборонених чинним законодавством та Статутом школи,  а 
саме: 

- кошти засновника; 
- кошти  державного та місцевих бюджетів,  що надходять у розмірі 
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передбаченому  нормативами фінансування  загальної середньої 
освіти  для забезпечення вивчення предметів  в обсязі державних 
стандартів освіти; 

- кошти фізичних та юридичних осіб: 
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб. 

Адміністрація навчально-виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-
ІІІ ступенів №1-гімназія» м. Хоростків вживає відповідні заходи щодо 
покращення матеріально-технічної бази. 

Таблиця 9.1 
 

Поповнення матеріальної бази навчального закладу  у 2017/2018 н.р. 
 

№ Захід щодо покращення  
матеріально-технічної 

бази НВК 

Джерело надходження 
коштів 

Сума, грн Відмітка про 
виконання 

 Ремонт 1-А класу 
(Шельвіка Марія 

Михайлівна) 
(Фарбування підлоги та 

парт, матеріали для 
оформлення класу та 

прибирання) 

Кошти батьків 814  

 Ремонт 1-Б класу 
(Фостик Світлана 

Орестівна) 

Кошти батьків 1083  

 Ремонт 2класу 
(Карвацька Марія 

Володимирівна) 

Кошти батьків 950  

 Ремонт 3-А класу Кошти батьків 950  
 Ремонт 3-Б класу 

(Сусла Марія 
Ярославівна) 

(ремонт класу – 800, 
Класна дошка – 2500) 

Кошти батьків 3300  

 Ремонт 4 класу 
(Ремонт класу) 

Кошти батьків 2800  

 Ремонт 5 класу 
(Побілка та фарбування) 

Кошти батьків 2640  

 Ремонт 6 класу 
(Галабіцька О. А.) 

(побілка, фарбування, 
жалюзі) 

Кошти батьків 6600  

 Ремонт 7 класу 
 (Дроздюк Олександра 

Іванівна) 

Кошти батьків 800  
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 Ремонт 8 класу 
(Гладій Микола 

Васильович) 
(побілка стін, фарбування 
підлоги, декорування стін 

вагонкою, жалюзі на 
вікна) 

Кошти батьків 15800  

 Ремонт 9-А класу 
(Ясьонків Оксана 

Василівна) 
(фарбування підлоги та 

парт) 

Кошти батьків 750  

 Ремонт 9-Б класу 
(Пшик Тетяна 

Євгенівна) 

Кошти батьків 900  

 Ремонт 11 класу 
(Стахів Ольга 
Миколаївна) 

(фарбування підлоги) 

Кошти батьків 600  

 Ремонт 1-А клас НУШ 
(Ісаків Валентина 

Євгенівна) 
(штори-

1100,електропроводка-
650, дошка-3000,  

інвентар-346) 

Кошти батьків 5096  

 Ремонт 1-Б клас НУШ 
(Кульчицька Ірина 

Євстахіївна) 
(Виготовлення пуфів -

1050+700+800+96, 
стенди1600,стрічки – 340, 

декорації на стіни -150, 
Вимикачі і розетки -90, 
Інвентар для класу-430) 

Кошти батьків 5944  

 Методичні матеріали 
для 1 класу 

Вчитель 1-Б класу 
Кульчицька І. Є. 

2747  

 ВСЬОГО (ремонт та 
поповнення 

матеріальної бази 
класних приміщень) 

 51774  

 Реалізація проекту 
“Капітальний ремонт по  
заміні системи опалення” 

Кошти інвестиційної 
регіонального економічного 
розвитку 

1234006  

 Фарба (74 шт) Кошти міського бюджету 11100  
 Плитка у коридорі біля 

спортзалу 80 кв. м., клей 
Кошти міського бюджету 28050  
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 Миючі засоби, канцтовари Кошти міського бюджету 4185  
 Ремонт хімводоочистки Кошти міського бюджету 13000  
 ВСЬОГО (кошти 

міського бюджету) 
 56335  

 Штори у коридор ІІ 
поверху «Зона комфорту» 

Спонсорські кошти батьків 2000  

 Придбано стенди у 
коридори: Охорона праці, 
пожежна безпека, 
цивільний захист, 
готуємось до ДПА та 
ЗНО) 

Кошти педпрацівників 3800  

 Придбано стенди в 
учительську 

Кошти педпрацівників 3000  

 ВСЬОГО (додаткові 
джерела фінансування) 

 8800  

 Дозатори на мило Кошти батьків  443  
 2 замки, електроди,круги, 

кран, цвяхи, піна 
Кошти батьків 1416  

 Оформлення актового 
залу до нового року 

Кошти батьків 280  

 Горнята у їдальню Кошти батьків 576  
 
 

 
 
 

Лак, гіпсова шпаклівка, 
шпаклівка,лопата для 
снігу, цвяхи 

Кошти батьків 883  

 
 
 

Новорічні подарунки Кошти батьків 1395  

 
 

Лата, ДВП -1,22х2,44 Кошти батьків 750  
 
 

 
 
 

Шпаклівка, шурупи, 
дюбелі 

Кошти батьків 573  

 
 
 

Карнизи на другий поверх 
5 шт 

Кошти батьків 585  

 Кутник, для диванів на 2 
поверсі металеві шурупи 

Кошти батьків 189  
 
 

 Емаль ж-к, емаль жовта, 
сверло, шурупи, дюбелі 

Кошти батьків 1041  
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 Ремонт бензокосарки Кошти батьків 710  
 
 

 Баняк, сковорідка  Кошти батьків 1238  
 
 

 Бензин для косарки Кошти батьків 300  
 Замок Кошти батьків 230  
 Щітки, шпаклівка 

стартова, розчинник, 
пісок, цемент 

Кошти батьків 1273  

 Мовний табір Кошти батьків 1346  
 Отрута для жуків Кошти батьків 507  
 Ремонт кабінету НУШ Кошти батьків 1558  
 Ремонт спортзалу Кошти батьків 2584  
 Жилка, стартер до коси Кошти батьків 163  
 Замок Кошти батьків 230  
 Всього коштів ФОНДУ 

ШКОЛИ 
 18270  

 ВСЬОГО ВИТРАЧЕНО 
КОШТІВ 

 1369185  

 
 
 
 
 
На жаль залишається багато не вирішених проблем. 

1. Повністю реконструювати систему опалення школи, якій виповнилося 57 
років.  Вартість проекту — 900000 грн 

2. Поновити застарілу комп’ютерну техніку (8 комп’ютерів, яким більше 15 
років. 

3. Замінити старі двері у навчальних приміщеннях. 
4. Придбати комплекти меблів для початкової школи. 
5. Потрібно висадити 40 дерев замість старих у шкільному саду та 

обгородити шкільну навчально-дослідну ділянку. 
6. Зробити капітальний ремонт дитячого туалету на  ІІ поверсі 
7. Зробити капітальний ремонт їдальні 
8. Підвести воду та зробити капітальний ремонт душових біля спортивного 

залу. 
 
Дирекція НВК намагається активно залучати спонсорів та брати участь у  

проектах для покращення матеріально-технічної бази навчального закладу 
. 
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10. УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 Управління школою здійснюється згідно з річним планом роботи, планом 

внутрішкільного контролю,  планами роботи  методичної ради та предметно-

методичних кафедр, календарними планами вчителів- предметників,  планами 

виховної роботи класних керівників  та  педагога-організатора.  Така система 

планування  відпрацьована в школі і  заснована на взаємодії всіх ланок,  

підрозділів та учасників навчально-виховного процесу,  забезпечує 

координацію їх діяльності,  єдність вимог, контролю  та  взаємоконтролю у 

процесі  роботи, сприяє ефективності  та  вдосконаленню навчально-виховного 

процесу  й забезпечує планомірний розвиток школи. 

 У НВК знаходяться всі нормативно-правові документи,  що 

регламентують  діяльність загальноосвітнього   навчального закладу.  

Є доступ до мережі Інтернет через бездротовий зв’язок,  що дає 

можливість користуватися сайтами  МОНу,  інституту післядипломної освіти та 

іншими ресурсами не лише в комп’ютерному класі,  а в більшості приміщень 

школи, що дає можливість учителям і адміністрації оперативно і мобільно 

отримувати необхідну інформацію. 

Актуальна та потрібна інформація для учасників навчально-виховного 

процесу систематично розміщується на шкільному сайті  та офіційній сторінці в 

соціальній мережі Facebook 

Переконана, що успіх управління школою залежить від позиції 

директора, стилю його роботи, компетентності, переконаності в необхідності 

демократизації управління. 

 За короткий термін  роботи  на посаді директора  переконалась, що 

демократичний стиль управління школою мені, як керівнику, найбільш 

притаманний.  Але  демократія повинна бути вимогливою.  Щоб вимагати 

сумлінну  працю від  кожного члена колективу, насамперед намагаюсь сама так 

працювати, не боюсь експериментувати та втілювати в життя креативні ідеї та 

проекти.  
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У 2016/2017 н. р. наша школа пройшла у другу хвилю в проект  “Go 

Camp”  та  учні і учителі мали змогу провести  літній мовний табір у співпраці 

із англомовною волонтеркою із США, яка тиждень гостювала у нашій школі. 

Директор-демократ  усвідомлює потребу в шкільній раді,  терплячий до 

критики, уміє вести діалог, не протиставляє себе колективу, спирається на 

колективну думку, діє обдумано і послідовно.  

За два роки роботи на посаді вдалося зробити чимало. Значно покращити 

стан матеріально-технічної бази навчального закладу завдяки співпраці із 

відділом освіти Гусятинської РДА та райдержадміністрацією. Особливо  

плідною є робота із місцевою владою, яка завжди допомагає у вирішенні 

різнопланових проблем  школи  та народним депутатом Верховної Ради 

України Люшняком М. В., який пообіцяв посприяти залучити кошти на 

реалізацію проекту по ремонту системи опалення. 

Важлива роль в управлінні школою на рівні з директором його 

заступників, зокрема Магеровської Н. А. – заступника з навчально-виховної 

роботи,  Слободяник І. С.  - заступника з НМР  та Ольховецької М. С.- 

заступника з виховної роботи  та завгоспу Юськів О. С. за що їм щиро дякую і 

надалі розраховую на підтримку у всіх справах. 

Успіх управління школою полягає, насамперед, в злагодженій та 

скоординованій роботі усього колективу, як педагогічного так і 

обслуговуючого персоналу.  Якщо кожен буде на совість виконувати свою 

роботу,  то  результатом буде здорове, гарно виховане і навчене молоде 

покоління українців,  а це і є основною функцією освіти. 


