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В С Т У П 

          У 2016-2017 навчальному році педагогічний колектив працював над 

проблемою «Забезпечення умов інтелектуального розвитку школярів та їх 

творчих здібностей». 

 

   На кінець навчального року: 403 учні, з них переведено у наступні класи: усі. 

Засвоїли навчальну програму на високий рівень: 19%; на достатній: 45%; на 

початковий: 3,5 %. Із 45 випускників 9-х класів на свідоцтво з відзнакою 

закінчили: 5 учнів. 

   Навчально-виховна діяльність здійснювалася згідно вимог Конституції і 

Законів України. Основними завданнями її були: формування в учнів рис 

патріотизму, відповідальності за долю Вітчизни, прилучення її до духовних 

цінностей, високого рівня культури, навичок самоконтролю та самодисципліни; 

формування рис християнської моралі. 

   Результати районних олімпіад засвідчили високий рейтинг в місті – третє 

місце від району. Добре виступили учні з біології, хімії, математики, географії, 

української мови та літератури, фізики, правознавства, трудового навчання. 

   Призові місця:  

Хімія: 9 (Несторенко М., Романишин В., Бабікова В. – учні 7 класів, Луговий 

С., Якимець Ю., Когут Т. – учні 8 класів, Лучка Ю., Амброзяк Х. – учні 9 

класів, Крук А., Кріль В. – учні 10 класів, Якимець С. – учениця 11 класу). 

Математика: 7 ( Кузишин Р. – учень 6 класу, Бабікова В. – учениця 7 класу, 

Луговий С. – учень 8 класу, Лучка Ю., Амброзяк Х. – учні 9 класів, Романишин 

Н., Якимець С. – учні 11 класів). 

Трудове навчання: 7 ( Луговий С., Якимець Ю., Савків О. – учні 8 класів, Лучка 

Ю., Патіота А., Івасишин В. – учні 9 класів, Дрібота С.– учні  10 класів). 

Біологія: 6 (Якимець Ю., Когут Т, – учні 8 класів, Амброзяк Х., Райник  Х.– 

учні 9 класів, Крук А., Чорна О. – учні 10 класу). 

Географія: 6 (Якимець Ю., Луговий С. – учні 8 класів, Климчук В., Патіота А. – 

учні 9 класів, Чорна О. – учениця 10 класу, Боярчук А. – учениця 11 класу). 

Правознавство: 3 ( Патіота А. – учениця 9 класу, Боярчук А., Репецький В.– 

учні 11 класів). 



Екологія: 3 (Чорна О. – учениця 10 класу, Боярчук А., Репецький В. – учні 11 

класів). 

Фізика: 3 (Нестеренко М. – учениця 7 класу, Лучка Ю. – учень 9 класу, Боярчук 

А. – учениця 11 класу). 

Українська мова: 3 (Патіота А. – учениця 9 класу, Чорна О. – учениця 10 класу, 

Боярчук А. – учениця 11 класу). 

Образотворче мистецтво: 3 (Шепета О., Вовк В., Якимець Т.). 

Інформаційні технології: 3 (Клецор В. – учень 8 класу, Захарійчук І. – учень 10 

класу, Братійчук І.– учень 11 класу). 

Історія: 2 (Олексів С. – учениця 9 класу, Чорна О. – учениця 10 класу). 

Економіка: 1 (Романишин Н. – учень 11 класу). 

  З 10 перших місць на області – 7 дипломів: 

Боярчук А. (ІІІ диплом – українська мова, ІІІ диплом – екологія). 

Лучка Ю. (ІІІ диплом – фізика, ІІІ диплом – хімія). 

Якимець Ю. (ІІІ диплом – географія). 

Климчук В. (ІІІ диплом – географія). 

Чорна О. (ІІ диплом – екологія). 

Боярчук Адріана – призер 5-ти міських олімпіад. 

Чорна Олена – призер 5-ти міських олімпіад. 

Турніри: 

- юні хіміки – І місце, 

- правознавці – І місце, 

- біологи – ІІІ місце, 

- географи – І місце, 

- юні журналісти – І місце , 

- економіка – І місце. 

Активна участь(конкурси): 

- «Колосок», 

- «Грінвіч» (англійська), 

-« Геліантус» (природознавство), 

- «Кенгуру» (математика), 



- «Олімпус» (географія), 

- «Соняшник»(українська мова). 

   Високих результатів в районних змаганнях досягнули команди ДЮП, 

художньої самодіяльності, військово-патріотичного виховання.  

    Спортивно-масова робота у школі у 2016- 2017 навчальному році дала кращі 

результати порівняно з попереднім роком. 

 

 

Досягнення у спорті: 

Легкоатлетичний крос – І командне місце 

Олійник Вікторія – 7Б – І місце, 

Бесага Арсен – 7А – І місце,  

Когут Таня – 8Б – І місце, 

Ткач Зоряна – 8Б – І місце, 

Когут Назар – 10 кл. – І місце. 

Футзал – ІІІ командне місце 

Репецький В. – 8Б, 

Лучка Ю. – 9А, 

Брик Д. – 9А, 

Когут Н., Томаєр О. – 10 кл. 

Футзал (дівчата) – І командне місце 

Матринюк Ю. – 7А, 

Когут Таня, Ткач Зоряна, Оборотова Жанна, Лещк Юля – 8Б, 

Синишин Катя – 9Б. 

Волейбол (хлопці) – ІІІ місце 

Репецький В. – 8Б, 

Брик Д. – 9А, 

Когут Н., Томаєр О., Тихий В., Кріль В. – 10 кл. 

Стрітбол (хлопці) – ІІІ місце 

Репецький В. – 8Б, 



Когут Н., Томаєр О., Тихий В. – 10 кл. 

Стрітбол (дівчата) – ІІ місце 

Когут Т., Ткач З., Оборотова Ж., Лещук Ю. – 8Б. 

Легка атлетика – І місце 

Ткач З. – 8Б – 1 і 2 місце; Когут Т. – 8Б – 3 і 3 місце;  

Оборотова Ж. – 8Б – 1 і 2 місце; Романишин Н. – 11 кл. – 1 і 1 місця. 

Олімпійське лелеченя – ІІІ місце – 12 дітей. 

Когут Тетяна: 

Багаторазова чемпіонка і призерка обласних змагань із легкої атлетики і кросу. 

Член збірної області з футболу. Гравець команди Бережан. Член збірної 

України з футболу U-15. Член збірної області з легкої атлетики. Учасниця 

міжнародного фестивалю з легкої атлетики. 

Ткач Зоряна: 

Багаторазова чемпіонка і призерка з легкої атлетики. Срібна призерка 

Всеукраїнських змагань з легкої атлетики. Гравець команди Бережан. Член 

збірної області з футболу. Член збірної України з футболу U-15. Учасниця 

міжнародного фестивалю з бігу. 

    

   Успішно вирішували проблему: «Забезпечення умов інтелектуального 

розвитку школярів та їх творчих здібностей». 

Вересень Урочиста лінійка з нагоди Дня знань. Загальношкільна акція 

«Одягни вікно у вишиванку». Масовий схід на г.Лисоня. Робоча 

лінійка. Нагородження учасників конкурсу «Кенгуру», 

«Соняшник». Акція «Напиши лист солдату». Акція «Привітай 

вчителя-пенсіонера з професійним святом».  

Жовтень Святкова вітальня до Дня працівників бібліотеки. Святкова 

доріжка до Дня вчителя. Святковий концерт до Дня працівника 

освіти. Ігри патріотів (конкурс патріот малюнка, вірша, пісні). 

Святковий концерт до Дня захисників України. Піша хода «За 

мир в Україні». Вечір відпочинку старшокласників. Посвята в 

старшокласники. Свято Осені в початковій школі. 

Листопад Конкурс читців поезії Лепкого. «Наш неповторний Лепкий». 

Написання диктанту національної єдності. День казки у 

початковій школі. Година народознавства. «Мій оберіг-хустина». 

Акція «На порозі зрілості»(відділ у справах сім`ї та молоді). 

Грудень Виставка-концерт «Зеленість ялинки – зимовий букет». Виступ у 



    

   Працювали над втіленням в життя в усі сфери діяльності школи Закону 

України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», 

Положення про загальноосвітній навчальний заклад – положень здійснюваних 

ідей і реформ в освіті, досягнення ефективності профільного навчання у 9-А, 10 

класах. 

   Забезпечили участь випускників школи у незалежному оцінюванні. 

   Вважали основною метою роботи учителя забезпечення високої якості освіти 

та формування людини творчої, ініціативної, готової і здатної відповідати за 

власний добробут і усього суспільства.  

   Впроваджували інноваційні форми проведення уроків, диференціацію та 

індивідуалізацію навчання. 

   Активізовували розумову, пізнавальну діяльність учнів під час вивчення 

нового матеріалу та у процесі закріплення і перевірки знань, формування 

інтелектуально та духовно багатої особистості. 

молодіжній конфенції (у БАТІ). «Національно-патріотичне 

виховання – основа становлення патріота». Вечорниці до 

Миколая. Вбирання балконів до Різдва Христового. 

Січень «Дозвольте заколядувати» - вітання організацій міста з 

новорічно-різдвяними святами. Вертепне дійство. Фольклорне 

свято «Розвеселімся ми разом нині». Хода до Дня пам`яті героїв 

Крут. Викладання поминального хреста на площі міста з 

лампадок до Дня пам`яті героїв Крут. 

Лютий Робоча лінійка. Підведення підсумків конкурсу «Найкращий 

читач» у початковій школі. Флешмоб #22 Push Up Challenge, на 

підтримку волонтерів АТО. Презентація Книги звитяги 

Євромайдану й АТО (учнівське самоврядування). Презентація 

проекту «Відкривай Україну» (Головацька Г.Л., ЯкимецьЛ.В.). 

Загальношкільне свято «Прощання з колядою». Творчий звіт 

художньої самодіяльності школи. Вечір-реквієм «Вони 

тримають небо». Пошукові роботи про випускників, батьків 

школи, учасників АТО. Акція «Запали свічку пам`яті». 

Березень Конкурс читців поезії «Слово, пісня, душа Кобзарева». Флешмоб 

«Прочитай свій улюблений вірш Шевченка біля його 

пам`ятника». 

Квітень Фольклорне дійство «Великодні гаївки». Акція «Бережанська 

писанка – писанка миру»(вбирання фасаду школи). Відкритий 

День ЦО.  

Травень Акція «Червоні маки – маки пам`яті». Дитячо-військова, 

юнацько-патріотична гра «Сокіл», «Джура». Відкриття музею 

національної звитяги. Свято останнього дзвінка. Робоча лінійка. 

Нагородження найкращих. Участь у фестивалі бережанського 

замку «Казка мойого життя». Робота мовного табору. 



   Реалізовували наступність у навчанні учнів при їх переході з початкової 

школи в основну і з основної у старшу. 

   Виховували пізнавальний інтерес школярів, використовували наочність, 

комп’ютерну базу, технічні засоби навчання, телепередачі. 

   Навчально-виховний процес в школі проводили на засадах гуманізму, 

демократії, поваги до особистості, глибокого шанування історичної та 

культурної спадщини українського народу. 

   Формували в учнів правову свідомість, виховання громадської 

відповідальності, культури поведінки та свідомої дисципліни. 

   Виховували відповідальне ставлення до навчання та праці, розширювали 

кругозір та підготовлювали до відомого вибору професії. 

   Фізичне удосконалення, зміцнення здоров’я й формування в учнів навиків 

здорового способу життя.  

   Формували в учнів естетичну культуру, розвивали уміння створювати 

прекрасне навколо себе, розвивали художні здібності і таланти дітей. 

   Виховання в учнів політичної свідомості, розвитку суспільної активності, 

формування основ громадянського світогляду. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


