
Звіт 

про роботу Бережанської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №2 

за 2017/2018 н.р.  

У 2017/2018 н.р. педколектив школи працював відповідно до Статуту школи, 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад, законів України «Про освіту», 

«Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді, виконував нормативні та директивні документи МОН України, 

обласного департаменту освіти, відділу освіти, молоді і спорту Бережанської міської 

ради. 

Весь навчально-виховний процес базувався на основі подальшої демократизації 

управління освітою, впровадженню інноваційних технологій та інтерактивних 

методів навчання. 

Організація роботи була спрямована на впровадження в практику особистісно 

орієнтованого навчання, інтеграції індивідуальної роботи, інклюзивної форми 

навчання, що сприяло забезпеченню якісної освіти, формуванню всебічно 

розвиненої особистості, яка спроможна застосовувати одержані знання  на практиці. 

Уся навчальна, методична та організаційна робота була спрямована на надання 

учням якісних освітніх послуг і забезпеченнявисокого якісного рівня викладання 

предметів. 

Ми пишаємося тим, що учні нашої школи є абсолютними лідерами  в м. 

Бережани серед призерів  ІІ етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіадіз 

навчальних предметів у 2017-2018 н. р. Учні здобули 52 дипломи, з них: 17 

дипломів І ступеня, 20 дипломів ІІ ступеня, 15  дипломів ІІІ ступеня.  

Нагороджено:   

Патіоту Анжелу, ученицю 10 класу дипломом I ступеня, Климчук Вікторію, 

ученицю 10 класу дипломом III ступеня  з української мови і літератури;  

Лучку Юрія, учня 10 класу дипломом I ступеня, Якимець Юлію, ученицю 9 класу 

дипломом Iступеня, Лугового Анатолія, учня 7-А класу дипломом I ступеня, Жигу 

Юлію, ученицю 6-Б, Кузишина Руслана, учня 7-А, Амброзяк Христину, ученицю 10 

класу дипломами II ступеня з математики; 

Когут Тетяну, ученицю 9-Б кл. дипломом II ступеня,  з німецької мови;  

Лучку Юрія,  учня 10кл. дипломом Iступеня, Нестеренка Миколая, учня 8-А класу, 

Амброзяк Христину, ученицю 10 класу, дипломами IIступеня, Кузишина Руслана, 

учня 7-А класу, дипломом IIIступеня з фізики; 

Лучку Юрія, учня10кл., КрукАнгеліну, ученицю 11кл., дипломами Iступеня, 

Амброзяк Христину, ученицю10кл., дипломами II ступеня, Кроля Володимира,учня 

11кл., дипломами III ступеня з хімії; 

Статкевич Олену, ученицю 9-А класу, дипломом I ступеня, Нестеренка Миколая, 

учня 8-А класу, Лугового Святослава, учня 9-А класу, дипломами II ступеня, Ткач 

Тетяну, ученицю 8-А класу, Амброзяк Христину, Патіоту Анжелу, учнів 10 класу, 

дипломами IIIступеня з історії; 

 

Патіоту Анжелу, ученицю 10 класу, дипломом I ступеня, Якимець Юлію, ученицю 

9-Акл., дипломом II ступеня, Савків Олену, ученицю 9-А класу, дипломом III 

ступеня з правознавства;  

 



Крук Ангеліну, ученицю 11 класу, дипломом I ступеня, Бабікову Вероніку, 

ученицю 8-А класу, Лугового Святослава, учня 9-А класу, Амброзяк Христину, 

ученицю 10 класу, Чорну Олену, ученицю 11 класу, дипломами IIступеня, Якимець 

Юлію, ученицю 9-А класу, Райник Христину, ученицю 10 класу дипломами III 

ступеня з біології;  

Якимець Юлію, ученицю 9-А класу дипломом I ступеня, Шкіру Мар’яну, ученицю 

8-А класу, Лугового Святослава, учня 9-А класу, дипломами II ступеня, Амброзяк 

Христину, Климчук Вікторію, учнів 10 класу, дипломами III ступеня з географії; 

Патіоту Анжелу, ученицю 10 класу, дипломом III ступеня, Чорну Олену, ученицю 

11 класу дипломом III ступеня з екології; 

 

  Нестеренка Миколая, учня 8-А класу дипломом I ступеня, Кузика Віктора, учня 9-А 

класу, Когут Тетяну, ученицю 9-Бкл., дипломами II ступеня, Лучку Юрія, учня 10 

класу, дипломом III ступеня з трудового навчання; 

Вовк Вікторію, ученицю 9-А класу, дипломом I ступеня, Шкіру Мар’яну, ученицю 

8-А класу, дипломом IIIступеня з образотворчого мистецтва; 

Амброзяк Христину, Лучку Юрія, учнів 10 класу, дипломами I ступеня, Лугового 

Святослава, учня 9-А класу, дипломом II ступеня з астрономії. 

 Ми дуже пишаємося  перемогами наших учнів, які здобули  І місце в області за 

кількістю переможців  ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних 

предметів. Діти продемонстрували високі інтелектуальні здібності та принесли славу 

не тільки нашій школі, але й усьому місту. Призерами стали: 

Патіота Анжела – 10 клас - екологія, українська мова; 

Лучка Юрій – 10 клас – хімія, фізика, трудове навчання; 

Амброзяк Христина – 10 клас - астрономія; 

Якимець Юлія – 9-А  клас - географія; 

Вовк Вікторія – 9-А  клас – образотворче мистецтво; 

Кузик Віктор – 9-А  клас  - трудове навчання; 

Крук Ангеліна - 11 клас – біологія; 

Обласні переможці МАН: 

Луговий Анатолій – 7 клас- фізика; 

Нестеренко Миколай – 8 клас- фізика; 

Бабікова Вероніка – 8 клас- краєзнавство; 

Лучка Юрій – 10 клас –  фізика; 

Амброзяк Христина – 10 клас - фізика; 

Луговий  Святослав – 9 клас –  фізика; 

Чорна Олена – 11 клас –  українська мова; 



Статкевич Олена – 9 клас –  конкурс «Акорди творчості»; 

Переможцем  Всеукраїнського  етапу  МАН став Лучка Юрій. 

Учні нашої школи беруть активну участь у творчих конкурсах та фестивалях. 

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру»  нараховує 70 учасників; 

Всеукраїнська  українознавча гра  «Соняшник» - 56 учасників; 

Міжнародний математичний чемпіонат з розв’язування логічних задач – 7 учасників; 

Міжнародний природничий конкурс «Геліантус» - 25 учасників. 

Велика кількість учнів - призери конкурсу читців поезії  Б. Лепкого, конкурс 

 ім. П. Яцика та ін. 

Досягнення у спорті: 

      Легкоатлетичний крос :  Ткач Зоряна – 9-Б – І місце, Оборотова Жанна – 9-Б – ІІ 

місце,Лучка Юрій – 10 – ІІІ місце 

Футзал (хлопці) – ІІІ командне місце 

Репецький В. – 9-Б,Когут Н. – 11 кл.,Томаєр О.-11кл., Лучка Ю. – 10 кл., 

Брик Д. – 10,Волошин О. - 10кл., Бесага А. – 8 кл. 

Футзал (дівчата) – І командне місце 

Когут Т., Ткач З., Оборотова Ж., Лещук Ю. – 9-Б, 

Білик Н., Матринюк Ю. – 8-А, Олійник В. 8-Б, Леонтьєва Т. – 8-А 

Настільний теніс 

Когут Н. – 11 клас – ІІІ місце 

Волейбол (хлопці) – ІІІ місце 

Репецький В. – 9-Б,Когут Н.– 11кл., Томаєр О.-11кл.,  Тихий В. - 11кл., Кріль В. – 

11кл.,  Івахів Д. -10кл., Волошин О. - 10кл. 

Стрітбол (хлопці) – ІІІ місце 

Репецький В. – 9-Б,Когут Н., Томаєр О., Тихий В. – 11 кл. 

Стрітбол (дівчата) – І місце 

Когут Т., Ткач З., Оборотова Ж., Лещук Ю. – 9-Б. 

Легка атлетика – І командне місце 

Репецький В.,Когут Т., Ткач З., Оборотова Ж., Лещук Ю. – 9-Б. 

 



Легка атлетика 

Когут Т. – 9-Б – І місце (200 м), І місце (400 м),;  

Оборотова Ж.  -  9-Б – І місце (100 м),ІІ місце (200 м); 

Лещук Ю. – 9-Б - ІІ місце (100 м), ІІІ місце (200 м); Ткач З. – 9-Б – ІІІ місце (100 м); 

Луговий А. – 7-А – срібний призер області з футзалу; кращий воротар області . 

Найважливішимпріоритетомнаціонально-патріотичноговиховання є 

формуванняціннісногоставленняособистості до українського народу, Батьківщини, 

держави, нації. Тому важливо, щобкоженнавчальний заклад став для 

дитиниосередкомстановленнягромадянина–патріотаУкраїни, готового брати на себе 

відповідальність, самовідданорозбудовуватикраїну як суверенну, незалежну, 

демократичну, правову, соціальну державу, забезпечуватиїїнаціональнубезпеку, 

сприятиєдностіукраїнськоїнації та встановленнюгромадянського миру й злагоди в 

суспільстві. Весь освітнійпроцес у школінасиченийрізними аспектами такого 

патріотичноговиховання. 

Виховання національно-патріотичних якостей особистості  через роботу 

«Музею національної звитяги» - таке завдання перед собою ставить колектив школи – 

Бережанської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2. Педагоги цього закладу постійно  здійснюють 

пошук ефективних нестандартних форм та методів виховання учнів, які формують  

національну самосвідомість, прищеплюють любов до рідного краю, свого народу, 

забезпечують  духовний взаємозв’язок поколінь, виховують  повагу до батьків, 

культури та історії рідного краю. 

Сучасніподії на Майдані та Сході України не залишили байдужими 

жодного учня та педагога школи. Батьки наших вихованців та випусникишколи не 

стали осторонь загроз і суверенітету та незалежності держави, а були їх активними 

захисниками. Ми пишаємося ними. Якразїм, найактивним, присвячена пошукова 

робота учнівського та педагогічного колективу. По зернині збирали інформацію про 

рідних патріотів та оформили її в альбом«Доля моєї родини в долі України”. Згодом 

цей альбом ввійшов у збірку «Книга звитяги Євромайдану та АТО» , яку презентували 

лідери учнівського самоврядування в м. Тернополі та демонстрували на 

тернопільському телебаченні ТТБ. 

Працюючи над цим проектом, учні зібрали багато цікавих фактів, 

фотографій, реквізитів, що і стало початком роботи над створенням музею в школі та 

сприяє формуванню у дітей національної свідомості, патріотизму, основи моральності, 

духовності, доброти, терпимості, відповідальності за долю України підгаслом «Бог, 

Україна, Нація». У рамках роботи шкільного музею  

розглядаєтьсяжиттєвийдосвідпрославленихземляків – борців за волю України, героїв 

Майдану, учасниківантитерористичноїоперації, активістівмісцевоїгромади, 

волонтерів. 

Для ефективої роботи музею  працює група екскурсоводів із числа учнів 

10  та  9 класів.У музеї діє постійна виставка за розділами, присвячена подіям війни на 

східній території України. Є стенди, на яких розміщено віхи  бойових дій на 

Сході.Велика увага приділяється фонду музейних предметів — оригінальних пам’яток 

історії сучасної війни, на основі яких побудована експозиція музею. 



На виставці експонатів - уламки зброї, спорядження бійців АТО, бойові знамена,  

подаровані земляками. Зараз у фондах музею знаходиться 202 оригінальних 

експонатів, які в більшості мають історичну цінність.Один із експозиційних розділів 

музею присвячений пошуковій роботі про відважних бережанців, які мають 

безпосереднє відношення до рідної школи. 

Лідери учнівського самоврядування вже другий рік поспіль є ініціаторами 

акції «Одягни школу в вишиванку», присвячену Дню незалежності України. На 

початку кожного навчального року старшокласники  здійснюють масове сходження на 

гору Лисоня. Родзинкою нашої школи є Піша хода «За мир в Україні», де кожен 

учасник робить конкретний внесок у становленні миру в державі.. Учні постійно 

долучаються до благодійних акцій на допомогу учасникам АТО., доглядають за 

пам`ятниками та могилами борців за волю та незалежність України. Пам`ятають та 

відзначають і пам`ятні сторінки історії України. Учні разом із класними керівниками  

та педагогом-організатором провели ряд заходів  до цих знаменних днів: флешмоб 

«Стала б мирною моя Україна» (5 класи), квест «Мій край – Бережанщина» (7-А, 9-А) 

акція «Запали вогонь Лисоні» та піша хода у село Рай (лідери учнівського 

самоврядування), година історичної пам`яті «Україна пам`ятає»(9 кл), пошукова 

робота  в рамках експедиції учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» та 

«Моя батьківщина – Україна»(педагог-організатор), свіча пам`яті «У вінок 

голодомору»(7 класи), урок української звитяги «Україна – це територія гідності та 

свободи»(8 класи), акція «Величаємо тебе, святителе Миколає»(5 класи), фестиваль 

«Коляд, коляд, колядниця»(6 класи), урок української звитяги «Наші земляки – герої 

сучасної України»(10 клас), агітпоїзд «Ми в Україні таки український народ»(7-Б 

клас), «Крути – це пам`ять, якій не буде кінця»(11 клас),смолоскипна хода, присвячена 

героям Крут, акція «Ангели пам`яті», літературний вечір «Слово, пісне, душа Кобзаря, 

ви – окраса і суть нашого життя»(8 класи), вахта пам`яті «Чорнобиль немає минулого 

часу»(9класи), акція «Маки пам`яті», проект «Чисті Бережани», флешмоб «Вишиванка 

єднає усіх». 

У школі працюють гуртки, які є активними учасниками життя школи та 

міста. Силами  талановитих учнів та вчителів  протягом 2017 року проведено два 

творчі звіти у Будинку народної творчості: «Вони тримають небо», приурочене пам`яті 

героїв небесної сотні, та Ювілейна академія, присвячена 70-літтю рідної школи. 

Гуртківці є неодноразовими  переможцями конкурсів та змагань. Так вокальний 

ансамбль старшокласників зайняв ІІІ місце у  конкурсі патріотичної пісні та ІІ місце у 

конкурсі духовної пісні(керівник Юрій Васенко). 

Учасниками міського  фестивалю-конкурсу хореографічних колективів 

закладів загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти м. Бережани був 

танцювальний колектив «Світилен». Молодша та середня група хореографічного 

колективу стали дипломантами цього фестивалю, художній керівник Світлана 

Александрович. 

Члени гуртка художньогочитання ( керівник Світлана Лугова)  Олена 

Чорна та Ірина Карпишин (11кл) зайняли І місце  у фестивалі-конкурсі патріотичної 

прози та поезії «Свята Покрова», присвяченого 75-ій річниці створення УПА.  У 



конкурсі читців, присвяченого 145-ій річниці від дня народження Б.Лепкого «Поезія 

правдива цвіте в душі, як  весна» І місце вибороли Олена Чорна(11кл), Олена Савків 

(9-А),  ІІ місце здобули Ірина Карпишин (11кл) та Мар`яна Головко(5-Б), композиція 

«На Різдво» у виконанні учнів 8-А класу Наталії Білик, Дарини Гук, Юлії Мартинюк 

та Олександра Буркевича отримала ІІІ місце серед міських конкурсантів. 

Учасники дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл. Джура» 

вибороли ІІ місце серед учнів міських шкіл, керівник  Юрій Позюмко. 

У школі маємо і юних художників – учасників та призерів  різноманітних  

конкурсів малюнків та фотографій, зокрема:  

- «На хвилях Липи Золотої» (Якуб’як Інна, 6 клас – ІІІ місце в міському етапі, 

номінація «Фотографія» ); 

-  «Охорона праці очима дітей» (Коломийченко Руслан, 6 клас – ІІІ місце в 

міському етапі, Порощуки Мар’яна та Ангеліна, 4-Бкл. – ІІ місце в міському 

етапі); 

-  «Не залиши свого захисника наодинці в новорічно-різдвяні свята» (Головко 

Мар’яна , 5-Б клас – І місце в міському етапі в середній віковій категорії,  Брик 

Дмитро, 10 клас – ІІ місце в обласному етапі, Макух Арсен, Гончар Степан, 

Гумницька Оксана, Порощук Мар’яна, групова робота 4-Б клас – ІІ місце в 

міському етапі); 

- «Безпека в житті – життя в безпеці»; 

-  «Свята Покрова». 

У школі на високому рівні організована методична робота, працює методична 

рада школи, шість предметних методоб’єднань та методоб’єднання класних 

керівників. 

Педагоги систематично підвищують свою майстерність, навчаючись на 

спеціальних курсах, беручи участь у конференціях, тренінгах, вебінарах, 

постійно проводять обмін досвідом на міських та обласних семінарах. 

 Здійснено ремонт шкільних приміщень: 

1. Осучаснено  вхід у школу  (Оновлена штукатурка, вкладена плитка, виконано 

малюнок на стіні); 

2. Встановлено 48 теплоізолюючих вікон та дверей; 

3. Постійно здійснюються поточні ремонти. 

 

 


