
Козівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 

 

 

 

Звіт директора школи 

за 2016/2017 навчальний рік 

 

 

 

 



 2 

 

СТАН І РОЗВИТОК ШКІЛЬНОЇ МЕРЕЖІ 

У 2016 –2017 навчальному році в Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 завершили навчання 246  учнів у 13 класах. 

           Прибуло за звітний період  9 учнів, вибуло – 9 учнів. 

Кількісний склад учнів: 

1-4 класи  –   5 класів    –  104 учні 

5-9 класи        –         6 класів                      – 102  учні  

10-11 класи  –   2 класи   –  40 учнів 

Мова навчання – українська. 

Середня наповнюваність класів -  19 учнів. 

Функціонувало 3 групи продовженого дня. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ 
 

               У 2016-2017 навчальному році школа працювала в одну зміну. Початок занять - о 9.00, закінчення  8 уроку – о 16.30. 

 Гранична наповнюваність класів встановлена відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Основною формою організації навчально-виховного процесу на І ступені навчання є класно – урочна система (уроки в 1 класі тривають 35 хвилин, в 

2-4 – 40 хвилин), на ІІ-ІІІ ступенях – модульно-розвивальна система навчання (зменшено щоденні навчальні навантаження на учня: замість 5-7 

предметів учень готує і вивчає 2-3, максимум 4, впроваджено гнучкий розклад і скорочено урок до 30 хвилин: три міні – модулі по 30 хвилин з 5-

хвилинними перервами між ними). 

Робочі навчальні плани школи відповідали Типовим планам загальноосвітніх навчальних закладів і були погоджені відділом освіти Козівської РДА .  

За 2016-2017 н.р. зроблено суттєві  кроки щодо переходу на новий зміст навчання, його варіативність, відповідність вимогам сучасного суспільства.  

Всі учні 1-4 класу навчались за новим  Державним  стандартом початкової освіти, учні 5-8класів – за новим Державним стандартом  базової  та 

повної загальної середньої освіти, за новими програмами, підручниками. Робота школи побудована відповідно до  нормативних документів, які 

регламентують діяльність школи, а саме: Конституції України,  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону 

дитинства», Національної доктрини розвитку освіти України на ХХІ ст., Державного стандарту загальної і середньої освіти, Державного стандарту 

початкової освіти, Концепції профільного навчання  в старшій школі, Декларації прав людини, Декларації  прав дитини, Кодексу законів «Про працю 

України», Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-

патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах» тощо. 

Оцінювання навчальних досягнень школярів відбувалося  відповідно до  Критеріїв навчальних досягнень учнів, затверджених  наказами МОН 

України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» №1222 від 21.08.2013 р. та «Про затвердження 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти»  від 13.04.2011р   № 329  

Ведення шкільної документації здійснювалося   відповідно до нормативно-правових документів МОН   України. 

 Діяльність Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 спрямовувалась на реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу, роботі над 

науково-методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій».  

Методичний супровід навчально-виховного процесу відбувався у відповідності з Програмами, підручниками, методичними рекомендаціями, 

затвердженими МОН  України для використання в поточному навчальному році. 
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     Науково – методичне забезпечення діяльності закладу передбачало: 

 створення умов для формування конкурентоспроможної особистості; 

 створення умов для професійного розвитку управлінських і педагогічних кадрів; 

 застосування сучасних психолого-педагогічних технологій;  

Для забезпечення навчальної діяльності у школі функціонували: 

 бібліотека; 

 спортивний зал; 

 ігрова кімната; 

 актова зала (налічує 60 місць); 

 їдальня (налічує 58 місць); 

 майстерня (частково обладнана інвентарем). 

У навчальному закладі обладнано новий комп’ютерний клас для навчання учнів старшої школи із загальною кількістю 11 комп’ютерів та один 

комп’ютерний клас для навчання учнів початкової школи із загальною кількістю 10 комп'ютерів.  

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

 

Якісний і кількісний склад педагогічного колективу навчального закладу багато в чому зумовлює його успішну роботу. 

У 2016-2017 н. р. у навчальному закладі працювали 39 педагогічних працівників відповідно до 

штатного розпису, що становить 100% від потреби. Розстановка педагогічних кадрів 

здійснювалась відповідно до фахової освіти педпрацівників.  

 

 

 

Інтелектуальний потенціал другої школи 

формують особистості 39 вчителів-

предметників, серед них: 

 1 заслужених вчителі України; 

 3 відмінники освіти України; 

 8 вчителів-методистів; 

 1  старший вихователь; 

 16 старших вчителів; 

 28 вчителів вищої категорії; 

 6 вчителів І категорії; 

 3 вчителі ІІ категорії. 
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ІІ. АНАЛІЗ РОБОТИ ШКОЛИ ЗА 2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
Згідно з принципами й положеннями нормативних документів про освіту, рекомендаціями управління освіти Тернопільської ОДА та відділу освіти 

Козівської РДА робота в школі у 2016-2017 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчої 

особистості вчителя, учня. Головні зусилля було зосереджено на розбудові соціально-орієнтовного навчального процесу, наданні реальної, дієвої 

допомоги педагогічним працівникам у підвищенні їхньої професійної майстерності, створенні творчої атмосфери, такого морально-психологічного 

клімату, який сприяв пошуку кращих технологій педагогічної праці, ефективному втіленню інновацій, мотивації до високої результативності у 

професійній діяльності, покращенню якості освіти, оптимізації контролю. 

Педагогічний колектив працював над здійсненням процесу навчання і виховання через впровадження інформаційно-комунікаційних технологій; 

удосконаленням форм методичної роботи з керівниками методичних об’єднань, творчої групи; впровадженням нових технологій навчання; 

підвищенням  фахового та професійного рівнів вчителів.  

Протягом 2016-2017 навчального року реалізовувалися завдання, поставлені перед учасниками навчально – виховного процесу: 

Забезпечити безперебійний навчально – виховний процес у школі та охоплення всіх дітей шкільного віку якісним навчанням з урахуванням попиту в 

освітніх послугах   

Підвищити результативність участі в предметних олімпіадах і конкурсах 

Здійснювати підтримку і педагогічний  супровід  дітей з особливими здібностями. 

Підвищити відповідальність у веденні шкільної документації з метою зниження кількості порушень. 

Забезпечити безумовне виконання всіх норм законодавства із захисту дітей пільгових категорій та інших учасників НВП . 

Здійснення заходів з поглиблення педагогічних знань, методології навчання, практики та методики виховання, психології, етики,  

Здійснення заходів щодо підвищення культури співробітництва педагогів різних поколінь 

Забезпечити результативну участь вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня  

Весь навчально-виховний процес спрямовувався на забезпечення наступності в навчанні початкової, середньої та старшої школи. 

Тематика заходів зорієнтована на вирішення питань, пов’язаних із загальношкільною проблемою і включає такі аспекти шкільного життя: методична 

робота, навчальний процес, виховна робота, позашкільна діяльність.  

Науково-методична робота в школі представлена такими компонентами: 

методичні  та  педагогічні ради, 

виробничі наради при директорі, 

семінари, 

предметні методичні  об’єднання, 

відкриті заходи, 

самоосвіта. 

У 2016-2017 навчальному році методична робота в школі здійснювалася відповідно до наступних документів: 

Конституція України. 

Закон України «Про освіту». 

Закон України «Про загальну середню освіту». 

Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. 
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Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ століття». 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державного стандарту базової, повної загальної  середньої освіти». 

Закон України  «Про мови».  

Закон України «Про внесення змін до законодавчих актів з питань   загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного       

процесу» 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про невідкладні заходи щодо   впровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості 

освіти». 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про перехід загальноосвітніх  навчальних закладів на новий зміст, структуру і 12-річний термін навчання». 

Постанова Кабінету Міністрів України «Положення про загальноосвітній заклад». 

Державні програми з навчальних предметів. 

Типові навчальні плани. 

Нормативно-правова база проведення державної підсумкової атестації. 

Інформаційно-методична база впровадження профільного навчання. 

Положення про кабінети. 

Типове Положення про атестацію педагогічних працівників. 

Положення про проведення предметних олімпіад. 

Положення про інноваційну діяльність. 

Положення про методичне об’єднання. 

Положення про творчу групу. 

Інструкція з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних  закладах І-ІІІ ступенів.   

Орієнтовні критерії оцінювання діяльності загальноосвітніх навчальних закладів. 

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12)-х  класів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Закон  України №  2442-УІ «Про внесення змін до законодавчих актів з питань       загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації 

навчально-виховного процесу». 

Збереження контингенту. 

Аналіз причин зменшення кількості  учнів свідчить демографічна ситуація, а також   зміна місця мешкання родин і переїзди сімей.  

Основними заходами з збереженням контингенту учнів в 2016-2017 навчальному році були: 

організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні; 

спільна робота з ДНЗ «Ромашка»; 

контроль відвідування учнями навчальних занять; 

організація роботи «Школи майбутнього першокласника»; 

«День відкритих дверей». 

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.  

З боку адміністрації  школи  ведеться контроль за відвідуванням учнями навчання. В навчальному закладі заведено загальношкільні журнали обліку 

відвідування, створено систему звірки даних у журналі обліку та класних журналах. Підсумки відвідування аналізуються заступником директора з 

ВР, класними керівниками, за необхідністю розглядаються на нарадах при директорі, педрадах, радах профілактики, вживаються необхідні заходи 

щодо залучення дітей до навчання. В школі  1 раз на  місяць проводяться засідання ради профілактики.  
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2.1 АНАЛІЗ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ ЗА РІК 
Відповідно до Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні», було представлено: на 

отримання атестату з золотою медаллю – 9 учнів (5 – нагороджені золотими медалями, 1 – срібною, 3 – не підтвердили свої зання), 1- срібною, який 

також не підтвердив свої знання. 

     Систематично  проводиться  перевірка  дотримання  єдиного  мовного  режиму,  стану  ведення  учнівських  зошитів,  щоденників. 

Проведення  та  оцінювання  практичних,  лабораторних,  самостійних  робіт,  проводяться  згідно  з  навчальними  програмами  та  оцінюються  

згідно  з  критеріями  оцінювання  навчальних  досягнень  учнів  і  враховується  при  тематичному  оцінюванні. 

Протягом минулого навчального року у школі здійснювався  моніторинг рівня сформованості обов’язкових результатів  навченості по  

предметах (додаток1).  

У цьому навчальному році в порівнянні із минулим показники якості навченості залишилися  майже незмінними з зарубіжної літератури, історії, 

біології,  геометрії, фізики, хімії, інформатики. Спостерігається  підвищення показників з алгебри – на 14%, з  української мови – на 9%, основ 

християнської етики- на 6%, з природознавства – на 5%, з економіки , художньої культури – на 4%,  з англійської мови, музичного мистецтва - на 3% 

, з правознавства  -на 2%. Спостерігається  зниження ПЯН з української літератури та  французькоїх мови – на 4 %,  основ здоровя - на 2 %. 

Найвищий показник якості навченості з предметів природничо-математичного циклу складає:  природознавство -82% , економіка – 77%,  

гуманітарного циклу: українська мова- 77%, англійська мова - 73%, художньо-естетичних предметів: образотворче мистецтво -89%.  

  Окрім цього проводився моніторинг ПЯН в розрізі кожного предмета (додаток 2).  Найвищий ПЯН з української мови у 5 класі (82%- вч. Гладчук Г. 

З.),  найвищий з української літератури у 5 класі (80%- вч. Гладчук Г. З.), найнижчий  у 6 класі (56%-вч. Волкова Л. П.), з зарубіжної літератури у 8 

класі (82%- вч. Швець Г. С.), найнижчий  у 6 класі (52%, що на 12% нижчий від 2015-2016 н. р. - вч. Голяс С. Є.), з англійської мови  у 7-а класі (80%- 

вч. Гурська Н. П.), з французької мови найвищий   у 9 класі (75% - вч. Балібрух Т. Г.), найнижчий  у 6 класі (63%-вч. Балібрух Т. Г.), з історії у 5 класі 

(79%- Федик І. М..), найнижчий  у 10 класі (59%-вч. Федик І. М.), з алгебри (математики) найвищий у 5 класі (74%- Бондарук Л. Б.), найнижчий  у 6 

класі (61%-вч. Хіль Н. В.), з геометрії найвищий у 7-а класі (74% - вч. Пітка І. В.),найнижчий – у 10 (64% - вч. Пітка І. В.), з біології найвищий у 7а 

класі (84%- Атаманчук Н. Л.), найнижчий  у 10 класі (67%-вч. Атаманчук Н. Л.), з географії найвищий у 8 класі (78%- Гайдукевич О. В.),  найнижчий  

у 7-б класі (64%-вч. Гайдукевич О. В.), з фізики найвищий у 9 класі (71%- Химера М. Б.), найнижчий  у 7б класі (58%-вч. Химера М. Б.), з хімії  

найвищий у 9 класі (69%- Машталєр М. П.),  найвищий  з образотворчого мистецтва  у 7-а класі (94%- Вишневська Л. З.), з музичного мистецтва у 6 

класі (100% -вч. Зерук І. Я.), з трудового навчання у 9 класі (85% - вч. Дроняк О. Н.), з основ здоров’я  у 8 класі (82% - Дроняк О. Н.), з технологій у 

10 класі (87%- вч. Дроняк О. Н.), з інформатики у 5 класі (97%-вч. Давосир Л. О..), з фізичної культури у 7а класі (100% -вч. Пуківський В. З., Процик 

С. В.)  

Середній бал (додаток 3) по школі дещо знизився у всіх класах на 0,1-0,9 % крім 11 класу. Найвищий середній бал по школі  у 5 класі – 9,3 (кл. 

керівник Голяс С. Є.) та 7-а класі (кл. керівник Довгошия Л. Р.)   , найнижчий –у 10класі 8,4 (кл. керівник Гладчук Г. З.)  

Висновки 

Місця по школі щодо навченості школярів розподілилися таким чином: 

Клас Місце   

5 1 

7-а 2 

8 3 
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7-б 4 

6 5 

9 6 

10  7 

 

2.2 АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПІДСУМКОВОЇ АТЕСТАЦІЇ УЧНІВ 4-ГО, 9 – ГО ТА 11 – Х КЛАСІВ 
Навчальний рік закінчили 34 учнів 9 – х класів та 26 учнів 11 – х класів. 60 учнів  були допущені до державної підсумкової атестації. Учнів, які не 

з’явились на державну підсумкову атестацію в 9, 11 – х класах не було.  

У початковій школі державна підсумкова атестація проходила з української мови, українського читання та математики у формі підсумкових 

контрольних робіт. Зміст підсумкових контрольних робіт та їх проведення відповідали рекомендаціям МОН України. Річне оцінювання з 

вищезазначених предметів було здійснено на підставі семестрових оцінок та оцінок за проведену державну підсумкову атестацію. 

Всього державну підсумкову атестацію в 4 – х класах здавало – 21 учні, звільнених не було. 

Результати підсумкової атестації учнів 4-х класів 

Предмет УКРАЇНСЬКА МОВА  

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

21 - 3 6 12 - 13 5 13 

Предмет МАТЕМАТИКА  

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

21 - 3 6 12 - 3 9 12 

Предмет літературне читання  

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

21 - 1 6 14 - 1 8 12 
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Порівнюючи підсумки іспитів ДПА в 4 – х класах з результатами навчальних досягнень за рік слід відзначити, що майже з усіх предметів 

відзначається підтвердження своїх знань, з літературного читання 2 учнів отримали на 1 бал нижче від річного. 

 

Результати державної підсумкової атестації учнів 9-х класів 

               Предмет УКРАЇНСЬКА МОВА  

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

14 - 7 4 3 - 5 5 4 

Предмет МАТЕМАТИКА  

ДПА Річна оцінка з алгебри Річна оцінка з геометрії 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

14  4 5 5 - 4 5 5 - 4 5 5 

Предмет Історія України  

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

14 - 4 5 5 - 4 3 7 

 

Порівнюючи результати ДПА з обов’язкових предметів 9 – клас можна відзначити достатній рівень навчальних досягнень учнів. Однак, в порівнянні 

з минулим роком рівень навчальних досягнень учнів 9 – х класів підвищився.  

Результати державної підсумкової атестації (ЗНО) учнів 11-х класів 

Предмет ІСТОРІЯ УКРАЇНИ  

З історії України ДПА у формі ЗНО здавали 24 учнів, 9 учнів не подолав порогу, що становить 37,5% Розбіжності між річними оцінками і ДПА 

становить 1-2 бали (початковий, середній рівень), що допускається 

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

24 2 10 7 9 1 13 3 7 

Предмет УКРАЇНСЬКА МОВА  

З української мови ДПа у формі ЗНО складали всі 28 випускників школи, 3 з них навчалися на початковий- середній рівень не подолали порогу, що 

становить 10,71%. 



 9 

 

 

Річна оцінка ДПА 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

28 2 7 8 11 3 6 9 8 

Предмет МАТЕМАТИКА  

З математики ДПАу формі ЗНО складали 6 випускників школи,1 з них навчався на початковий рівень і не подолав порогу, що становить 16,67%   

ДПА Річна оцінка з алгебри Річна оцінка з геометрії 

к
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6 1 2 3  1 - 2 3 1 - 2 3 

 З фізики ДПА у формі ЗНО здавало 2 учнів, 1 з них не подолав  порога, шо становить 50% 

ДПА Річна оцінка 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

2 

 

 1 1     2 

З біології ДПА у формі ЗНО здавало 7 учнів, всі подолали поріг. 

ДПА Річна оцінка 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

7 

 

 2 2 3   2 5 

З географії ДПА у формі ЗНО здавало 12 учнів, 2 з них не подолали порога, що становить 13,58% 

ДПА Річна оцінка 
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кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

12 

 

 11 1 -   11 1 

З англійської мови ДПА у формі ЗНО здавало 5 учнів, які подолали поріг 

ДПА Річна оцінка 

кількість 

учнів 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

початковий 

рівень 

середній 

рівень 

достатній 

рівень 

високий 

рівень 

5  1 2 2   1 4 

Результати державної підсумкової атестації випускників, які не подолали порогу у 2017 році 

№з/п Назва предмета Прізвище та ім’я учня І семестр ІІ семестр Річна 

оцінка 

Оцінка за 

ДПА 

Вчитель 

1. Українська мова Кіт Дмитро 4 4 4 2 Шевчук В.Й. 

2. Кузьма Володимир 4 3 3 2 Довгошия Л.Р. 

3.  Шило Юрій 3 3 3 2 Шевчук В.Й. 

4 Історія України Кузьма Володимир 4 3 3 2 Давосир Л. О. 

5 Безкоровайна Ірина 7 6 6 4 

6 Вишневський 

Володимир 

6 6 6 5 

7 Гірняк Назарій 5 6 6 5 

8 Кіт Дмитро  4 4 4 4 

9 Крупа Мар’яна  7 6 6 4 

10 Машковський Василь 6 6 6 4 

11 Шило Юрій 3 4 4 5 

12 Математика  Шило Юрій 3 3 3 3 Хіль Н. В. 

13 Фізика  Волощинський Сергій 10 11 11 4 Химера М. Б. 

14 Географія  Кузьма Володимир 6 7 7 4 Гайдукевич О.В. 
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 Безкоровайна Ірина 8 8 8 4 

2.3 Підсумки роботи школи з обдарованими учнями. 
На виконання наказу по школі від 08.09.16 р. №161  “Про організацію роботи з обдарованими учнями в 2016/2017 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  «Обдарована  молодь»,   в школі була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, наказу від  10.10.16.№ 163   «Про 

проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін» та з метою створення умов для пошуку, підтримки і розвитку 

інтелектуально і творчо обдарованих дітей в школі була налагоджена система роботи з обдарованими учнями, стимулювання творчого 

самовдосконалення учнівської молоді, самореалізації особистості у сучасному суспільстві. Це питання весь час на контролі в адміністрації школи: 

розглядається на засіданнях педагогічної ради, на нарадах при директорові.  На засіданнях шкільних МО було обговорено питання роботи зі 

здібними та обдарованими учнями та підготовки їх до різного роду інтелектуальних та творчих змагань. 

На нарадах при директорові розглядалися підсумки участі учнів школи в олімпіадах, інтелектуальних та творчих конкурсах районного та обласного 

рівнів. Результати проведеної роботи узагальнюються в наказах про підсумки роботи з обдарованими учнями в начальному році. У системі роботи з 

обдарованими  школярами в Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 визначені такі важливі моменти: 

-  співтворчість учителя й школяра на науково-дослідницькій основі; 

-  підвищення ефективності навчальних занять; 

-  співпраця з батьками, громадськістю; 

-  індивідуальна робота з обдарованими та здібними школярами; 

   У роботі з обдарованими дітьми в школі  впроваджуються  різні форми і методи роботи для визначення рівня обдарованості учнів та готовності 

вчителів і батьків до співпраці з ними (анкетування, опитування, спостереження співбесіди, індивідуальні бесіди, збори різного характеру, в тому 

числі і батьківські). У зв’язку з переглядом і оновлення банку даних про обдарованих дітей було проведено додаткове діагностування з вивчення 

особливостей особистісного розвитку обдарованих учнів, їхніх нахилів та інтересів у різних видах діяльності. Виходячи із результатів анкетування 

було створено банк даних  схильних до обдарованості дітей.   Ппрактичним психологом  проведена діагностика і моніторинг розвитку здібностей 

учнів  та оновлена база даних обдарованості. 

    Відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-

дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 №1099, згідно 

плану роботи школи, з метою пошуку, підтримки, розвитку творчого потенціалу, створення належних умов для виявлення та підтримки талановитої 

молоді, розвитку її інтересів, схильностей та природних обдарувань у школі була спланована та проведена значна робота та налагоджена система 

роботи з обдарованими учнями, що забезпечило участь найбільш обдарованої учнівської молоді у І-ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад, у конкурсах 

різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному, всеукраїнському та міжнародному рівні. 

    Педагогічний колектив школи докладав значних зусиль для забезпечення результативності навчально-виховного процесу, оволодіння учнями 

базовими, загальнонавчальними вміннями і навичками, спрямованих на розвиток індивідуальних здібностей кожної дитини, створення умов для 

самореалізації. 

       У школі проведено шкільний етап предметних олімпіад з базових дисциплін.   . Вчителі-предметники проводили підготовку учнів до олімпіад за 

складеним графіком. Це мало позитивні результати – призові місця у ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнських учнівськихолімпіадах з базових дисциплін. 

 У ІІ етапі олімпіад взяли участь 63 учні школи. 

   Призерами районних олімпіад стали школярі, які систематично готуються до уроків, додатково працюють з різними джерелами інформації, 

поглиблюючи свої знання з різних предметів, використовуючи їх на практиці, знаходячи творче вирішення поставлених завдань.  
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На районному етапі учні  вибороли 42 призові місця.  

Значна  частина школярів має різносторонні інтереси, їх цікавлять різні предмети і це дало їм змогу вибороти на районних олімпіадах по кілька 

призових місць. 

  Перемогу у шести олімпіадах здобула - Гловин Анастасія Петрівна (9 клас) – з біології –  І, історії – ІІ, географії – ІІ, правознавства -  ІІ, 

математики –ІІІ, англійської мови –ІІІ; 

        - у п’яти олімпіадах – шість учнів –  Тютюнник Юлія Сергіївна  (10 клас) – з екології - І, трудового навчання – І, французької мови – І,  

правознавства – ІІ, біології – ІІІ,  Атаманчук Тетяна Іванівна (11 клас) – з біології – І, екології – І, французької мови - І, інформатики – ІІ, хімії – ІІІ, 

Цапко Яна Русланівна( 8 клас), історії – ІІ, образотворчого мистецтво – ІІ, хімії – ІІІ, географії –ІІІ, французької мови – ІІІ; 

     - в чотирьох олімпіадах ––Репеха Соломія Борисівна (9 клас) з української мови та літератури – І, правознавства – І, історії – І, англійської мови – 

ІІІ,   

  - у трьох олімпіадах –Тютюнник Вікторія Сергіївна (11 клас) - з правознавства - І,  історії - ІІ,  української мови та літератури - ІІ, Волкова Тетяна 

Олексіївна  (11 клас) - з англійської мови - І, біології - ІІ, географії – ІІ. 

- у двох олімпіадах Ярошевська Ілона Іванівна (8 клас) - з  французької мови - ІІ, образотворчого мистецтва – ІІІ. 

-  в одній олімпіаді - Пархуць О. (7-а клас),  Рокецький Б. (11 клас), Вітрова А. (11 клас), Ціцюра Д. (9 клас), Поляк А. (10 клас), Сонсядло А. (11 

клас), Ганас І. (8 клас). 

         Серед учителів, які підготували кілька призерів районних олімпіад,  відмінно володіють змістом предмета, приділяють велику увагу роботі з 

обдарованими учнями, слід відзначити тих, які підготували кілька переможців ІІ етапу олімпіад, а саме:  

- 6 переможців підготували: Федик І.М., вчитель історії та правознавства  

 - 4 переможці підготували:  Атаманчук Н.Л., вчитель біології та екології, Вишневська Л.З.,вчитель образотворчого мистецтва, Гурська Н. П., вчитель 

англійської мови, Гайдукевич Л.В., вчитель географії та економіки. 

- 3 переможці підготували: Довгошия Л.Р., вчитель української мови та літератури,  Карплюк О.В., вчитель біології та екології ,  Пітка І. В., вчитель 

інформатики. 

- 2 переможці підготували: Машталєр М.П., вчитель хімії, Кузь М. Л.,  вчитель  французької мови,   Балібрух Т.Г., вчитель французької мови, 

Давосир Л. О., вчитель історії. 

- 1 переможця – Хіль Н. В., вчитель математики, Волкова Л. П.- вчитель української мови та літератури, Дроняк О. Н. – вчитель трудового навчання. 

Переможці П етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів  

 

Місце  

Прізвище, ім’я, по батькові учня Клас Вчитель 

Українська мова та література 

ІІІ Пархуць Олександр Володимирович 7 клас Довгошия Л.Р. 

 

 І Репеха Соломія Борисівна 9 клас Довгошия Л.Р. 

Волкова Л.П. 

ІІ Тютюнник Вікторія Сергіївна  11 клас Довгошия Л.Р. 

Волкова Л.П. 

Англійська мова 

ІІІ Гловин Анастасія Петрівна 9 клас Гурська Н.П.  
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           ІІІ Репеха Соломія Борисівна 9 клас Гурська Н.П. 

11 

 І Волкова Тетяна Олексіївна 11 клас Гурська Н.П. 

ІІ Рокецький Богдан Романович 11 клас Гурська Н.П. 

Французька мова 

ІІ Ярошевська Ілона Іванівна 8 клас Балібрух Т.Г. 

ІІІ Цапко Яна Русланівна 8 клас Балібрух Т.Г. 

І Тютюнник Юлія Сергіївна 10 клас Балібрух Т.Г. 

І Атаманчук Тетяна Іванівна 11 клас Кузь М.Л. 

ІІ Вітрова Анастасія Богданівна 11 клас Кузь М.Л. 

        Математика 

Ш Гловин Анастасія Петрівна     9 клас Хіль Н.В. 

Біологія 

І Гловин Анастасія Петрівна 9 клас Атаманчук Н.Л. 

ІІІ Тютюнник Юлія Сергіївна 10 клас Карплюк О.В. 

І Атаманчук Тетяна Іванівна 11 клас Атаманчук Н.Л. 

ІІ Волкова Тетяна Олексіївна 11 клас Атаманчук Н.Л. 

ІІІ Цапко Яна Русланівна            8 клас Машталєр М.П. 

ІІІ Атаманчук Тетяна Іванівна 11 клас Машталєр М.П. 

Правознавство 

І Репеха Соломія Борисівна 9 клас Федик І.М. 

ІІ Гловин Анастасія Петрівна 9 клас Федик І.М. 

ІІ Тютюнник Юлія Сергіївна 10 клас Федик І.М. 

І Тютюнник Вікторія Сергіївна 11 клас Федик І.М. 

Історія 

ІІ Цапко Яна Русланівна 8 клас Давосир Л.О. 

І Репеха Соломія Борисівна 9 клас Федик І.М. 

ІІ Гловин Анастасія Петрівна 9 клас Федик І.М. 

ІІ Тютюнник Вікторія Сергіївна 11 клас Давосир Л.О. 

Інформатика 

ІІ Атаманчук Тетяна Іванівна      11 клас Пітка І. В. 

Інформаційні технології 

ІІ Ціцюра Дмитро Богданович        9 клас Пітка І. В. 

І Поляк Алла Борисівна 10 клас Пітка І. В. 

Географія 
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ІІІ Цапко Яна Русланівна 8 клас Гайдукевич Л.В. 

ІІ Гловин Анастасія Петрівна     9 клас Гайдукевич Л.В. 

ІІ Волкова Тетяна Олексіївна 11 клас Гайдукевич Л.В. 

Основи економіки 

ІІІ Сонсядло Андрій Петрович 11 клас Гайдукевич Л.В. 

Трудове навчання 

 

І Тютюнник Юлія Сергіївна  00 10 клас Дроняк О.Н. 

Образотворче мистецтво 

ІІ Цапко Яна Русланівна 8 клас Вишневська Л.З. 

ІІ Ганас Ірина Степанівна (уч. 8 кл.) 8 клас Вишневська Л.З. 

Ш Ярошевська Ілона Іванівна (уч. 8 кл.) 8 клас Вишневська Л.З. 

Екологія 

І Тютюнник Юлія Сергіївна 10 клас                 Карплюк О.В. 

І Атаманчук Тетяна Іванівна 11 клас Атаманчук Н.Л. 

     У ІІІ етапі учнівських олімпіад взяли 14 учнів  нашої школи і вибороли 10 призових місць  

Репеха Соломія – українська мова – диплом ІІІ ступеня, правознавство- диплом ІІ ступеня, історія – диплом ІІІ ступеня, 

Атаманчук Т.- екологія – диплом ІІ ступеня, французька мова- диплом І ступеня, біологія – диплом ІІІ ступеня 

Волкова Т. – диплом ІІ ступеня,  

Гловин А. – біологія – диплом ІІІ ступеня 

Тютюнник Ю. –трудове навчання - диплом ІІ ступеня 

Тютюнник В.- правознавство- диплом ІІІ ступеня 

Крім того, у школі проведено І етап конкурсу з української мови імені П.Яцика, за результатами якого створено звіт і заявку на участь у II етапі. В 

районному етапі цього конкурсу здобули перемогу:                                       

І місце 

Репеха Соломія Борисівна, учениця 9 класу  (вчитель Довгошия Л.Р.) 

 ІІ   місце 

Кіт Олена Михайлівна, учениця 3 класу (вчитель Маглюк О. М.) 

Васянович Олеся Андріївна, учениця 4 класу  (вчитель Фльонц О. О.) 

  Також відбулися І етапи  Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка. Переможці цього 

конкурсу теж брали участь у районному етапі і здобули призові місця: 

І місце 

Гловин  Анастасія  Петрівна, учениця 9 класу (вчитель Довгошия Л.Р.) 

ІІ   місце 

Пархуць Олена Володимирівна, учениця 5 класу ( вчитель Гладчук Г.З.) 

Тютюнник  Юлія  Сергіївна, учениця 10 класу (вчитель Гладчук Г.З.) 

        ІІІ    місце 
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Храпчинська Олена Олегівна, учениця 7 класу ( вчитель Шевчук В.Й.) 

Тютюнник  Вікторія  Сергіївна, учениця 11 класу (вчитель Волкова Л.П., Довгошия Л.Р.) 

Щороку учні школи є активними учасниками та переможцями   Всеукраїнських конкурсів: українознавчий - «Соняшник»  та «Патріот», 

математичний  - «Кенгуру», історичний - «Лелека», англомовний- «Гринвіч», природничий- «Колосок», природознавчий- «Геліантус», 

французькомовний -«Галлус», інформативний- «Бобер», правознавчий - «Кришталева сова», фізичний- «Левеня». 

Активну роботу проводить педагогічний колектив школи з розвитку в школярів інтелектуальної обдарованості. Так, щороку ми є активними 

учасниками різноманітних конкурсів, змагань та олімпіад. 

Волкова Т., учениця 11 класу, нагороджена дипломом ІІІ ступеня в обласному етапі  конкурсу есе «Вивчай мову – пізнавай світ» («Learn the language 

– learn the world»), який проводився з метою виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку потенціалу та підвищення рівня англомовної освіти в 

Україні 

З метою виховання у підростаючого покоління дбайливого ставлення до водних ресурсів, важливості їх збереження, а також розкриття творчих 

здібностей дітей, в рамках відзначення Всесвітнього дня води Тернопільське обласне управління водних ресурсів щорічно проводило конкурс серед 

школярів Тернопільщини «Вода – це життя». Серед наших школярів взяли участь у даному конкурсі Атаманчук Т., ученицф 11 класу,  в номінації 

«Твір»(виборола І місце). 

Щороку учні нашої школи беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт "Історія і уроки Голокосту" ім І.Б.Медвинського. 

Цього року у м.Києві гідно захищали свої наукові роботи Репеха С., Гловин А., Іваськів О. (керівник вчитель історії Федик І.М.). за що були 

нагороджені грамотами лауреатів конкурсу. 

Команда учнів 8-9 класів «220 V» в складі Репехи С., Гловин А., Хвастик Т., Магзір О., Ярошевської  І. (керівники Атаманчук Н.Л., Давосир Л.О.) 

взяла активну участь в інтелектуальному  брейн-ринзі між учнями  козівських шкіл, що проводився за сприяння ГО «Самопоміч Козівщини», де 

посіли 2 місце і були нагороджені поїздкою у м.Тернопіль. 

Щороку педагогічний  колектив школи  сприяє розвитку у школярів рухової (спортивної)  обдарованості. Учні показують високі результати та 

досягнення  у різних видах спорту. Так, в районні фінальних змаганнях з баскетболу серед юнаків загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст .  наша команда 

посіла І місце (керівник Пуківський В.З.).  

Команда нашої школи здобула також  перемогу в ХХІ спортивних іграх учнівської молоді Козівщини зі спортивного туризму. Школярі проявили 

неабиякі спортивні здібності, аби здобути два І місця на довгій командній дистанції "Крос- похід" та в туристсько - спортивному конкурсі, два ІІ 

місця у конкурсі "В'язання вузлів" та в змаганнях на дистанції "Комбінований топографічний маршрут" (керІвники  ПукІвський В.З., Процик С.В.). 

Сприяють  вчителі нашої школи розвитку в школярів художньої обдарованості. Так, щороку у районному етапі фестивалю–конкурсу патріотичної 

пісні, прози, поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» посідають призові місця. У 2016-2017 н.р. ансамбль дівчат під керівництвом 

Зерук І.Б. посів ІІ місце в номінації «Патріотична пісня», в номінації «Образотворче мистецтво. Фотографія» - Ціцюра Д. ІІ місце (керівник 

Атаманчук Н.Л.), в номінації «Образотворче мистецтво. Графіка» - Іваськів О. ІІІ місце (керівник Вишневська Л.З.), в номінації «Образотворче 

мистецтво. Живопис» - Ярошевська І. , Фик М. ІІІ місця (керівник Вишневська Л.З.) 

Також наші школярі є активними учасниками та призерами щорічного районного етапу виставки – конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет». Так, 

грамотами відділу освіти та спорту нагороджені за високу майстерність, креативність , яскраву специфічність робіт в номінації «Новорічна 

композиція «Різдвяна казка»: за напрямком «Сюжетні композиції» Лістрова Світлана – 3-А кл (керівник Маглюк О.М.), Бача Ірина – 6 клас (керівник 

Дроняк О.Н.); за напрямком «Новорічні віночки - обереги» Вишневська Софія – 5 клас (керівник Вишневська Л.З.); за напрямком «Топіарії та 

букети» Яцко Аліна – 3-а клас (керівник Маглюк О.М.) 
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Сприяє розвитку творчої особистості школяра і тісна співпраця нашого навчального закладу  з БДЮТ, дендропарком «Лісова пісня» та ДЮСШ.  Так, 

учениця 3-а класу Катя Васянович, вихованка гуртка «Мистецтво рідного краю» (керівник Сонсядло О. Д.) Козівського районному Будинку дитячої 

та юнацької творчості зайняла ІІ місце у першій віковій групі на обласному етапі Всеукраїнський конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима 

дітей — 2017», який проводився з метою популяризації питань охорони праці, привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони 

праці та виховання високої культури безпеки праці серед молоді та з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці у 2017.  

Харонов Василь, який навчається в школі за індивідуальною програмою РВД, щороку є переможцем в номінації «Галицькі сувеніри, різдвяна 

атрибутика» в районному та обласному етапах виставці - конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» під чільним керівництвом Г.Л. Нечипорука, 

директора дендропарку «Лісова пісня». 

За перемогу у Всеукраїнському конкурсі  «Клич друзів - граймо разом! - 2016», організатором якого є Фонд Кличко, на території школи встановлено 

сучасний спортивний майданчик. Куратором проекту участі школи в конкурсі була вчитель англійської мови Гурська Н. П.  

У спортивніих змагання  між учасниками проекту  «Chalece»  від благодійного фонду  «Світ дітейнвші школярі здобули перемогу.  

    Отже, у 2016-2017 н.р. були певні результати в роботі з обдарованими учнями. Проте усім методичним структурам, кожному педагогу, керівнику 

гуртка необхідно злагоджено працювати, приділяти більше уваги індивідуальній роботі з школярами, бо результатом індивідуального підходу до 

талановитої дитини та розвитку її здібностей є успішне складання державної підсумкової атестації та вступ випускників у вузи на державну форму 

навчання. 

Щороку учні школи є активними учасниками    Всеукраїнських конкурсів: 

Конкурси 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2016-2017 

мовознавчий конкурс «Соняшник»  64 67 45 45 

мовознавчий конкурс «Патріот» 18 28 29 31 

математичний  конкурс «Кенгуру» 49 24 21 57 

історичний конкурс «Лелека» 53 49 25 19 

англомовний «Гринвіч» 50 37 15 33 

природничий «Колосок» 50 53 46 45 

природознавчий«Геліантус» 46 21 19 30 

французькомовний «Галлус» 15 18 16 12 

інформативний «Бобер» 19 12 18 35 

Правознавчий  «Кришталева сова» 45 51 35 8 

Фізичний «Левеня» 24 20 6 8 
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2.4  МЕТОДИЧНА РОБОТА 
У 2016-2017 н.р. методична робота у школі здійснювалась відповідно до  Законів  України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти України, Концепції загальної середньої освіти, Державним стандартом освіти та іншими нормативними 

документами, передбаченими чинним законодавством у 2017-2018 н.р., на досягненнях науки, системою аналітичної, організаційної, діагностичної, 

пошукової, інформаційної діяльності з підвищення наукового, загально культурного рівня педагогічних працівників, удосконалення їх професійної 

компетенції та підвищення ефективності навчально-виховного процесу. 

  На підставі Положення про методичну роботу  з педагогічними кадрами загальноосвітніх шкіл України, з метою подальшого удосконалення 

методичної роботи було видано наказ від «09»  вересня 2016 року  № 161 «Про організацію методичної роботи  з  педагогічними  кадрами  в  школі  у 

2016/2017 н. р.» 

Основними завданнями методичної роботи у 2016/2017 н. р. були: 

-забезпечення умов рівного доступу до якісної освіти для кожної дитини шкільного віку незалежно від місця проживання, стану здоров’я, 

соціального статусу сім’ї; 

-забезпечення наступності у роботі дошкільної та початкової освіти;  

-виконання державних стандартів освіти, законодавчих та нормативних документів; 

-забезпечення науково-методичного супроводу  безперервного підвищення кваліфікації  педагогічних працівників району; 

- запровадження системного підходу до змісту та форм методичної роботи з керівними кадрами; 

-створення умов для особистісно-орієнтованої системи неперервної освіти, метою якої є надання педагогам широких можливостей для оновлення, 

поглиблення, удосконалення професійної компетентності; 

-удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у сфері впровадження інформаційно-комунікаційних технологій 

у навчально-виховний процес та методичну роботу; 

-проведення моніторингу якості загальної середньої освіти, стану викладання предметів і курсів інваріантної та варіативної  складових навчального 

плану; 

- створення системи веб-сайтів вчителів школи для реалізації якісного інформаційного забезпечення своєї діяльності, опублікування кращих 

освітянських надбань; 

-спрямування роботи практичного психолога на покращення психологічного супроводу учнів, їх підготовку до самостійного життя, вибору профілю 

навчання, посилення ролі превентивної і корекційної роботи як з учнями, так і з їх батьками; 

-сприяння підвищенню якості загальної середньої освіти в умовах модернізації управлінської діяльності; 

-модернізації  змісту науково-методичної роботи з педагогічними кадрами щодо їх підготовки до роботи з обдарованими учнями; 

-пропагування кращих педагогічних ідей та інновацій. 

             У 2016/2017 н. р. педагогічний колектив  почав  працювати над методичною проблемою «Формування конкурентоспроможної особистості 

засобами інноваційних технологій». 

         В школі організовано роботу методичної ради, методичних об’єднань вчителів словесників, вчителів початкових класів, вчителів захисту 

Вітчизни, основ здоров’я та фізкультури, вчителів початкових класів, класних керівників, вихователів ГПД. Методичну роботу закладу координувала 

методична рада. Важлива роль в організації методичної роботи належить шкільному методичному кабінету. В кабінеті зібрані матеріали творчих 

знахідок  ШМО, атестаційні матеріали, зразки уроків, позакласних заходів, науково-практичних конференцій, фахові журнали, газети, картотека 

методичної літератури, матеріали для роботи над проблемою школи, зібраний інформаційний каталог передового педагогічного досвіду вчителів 

школи, оновлено портфоліо учителів, оновлено методичні стенди «Методична робота», «Атестація та курси підвищення кваліфікації», «Виховна 
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робота», «Історія дидактики», працює змінна виставка «Вернісаж методичних ідей», «Скарбничка педагогічних видань», виставка світлин досягнень 

школи, фотогалерея «Вони - кращі вчителі Тернопільської області» працюють 2 комп’ютери, 2 принтери, сканери, 1 ксерокс.  Робота зі створення 

методичного комплексу шкільного методичного кабінету триває систематично.  

Упродовж навчального року вчителями  було проведено предметні тижні, матеріали яких оформлено у звіти та як виставковий матеріал. Протягом 

року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих 

предметів, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо. Кожен керівник методичного 

підрозділу, ретельно проаналізувавши діяльність ШМО, перспективно  визначив пріоритети в методичній роботі на наступний навчальний рік, 

зокрема посилена увага роботі з обдарованими  учнями, поширення передового педагогічного досвіду через публікації в фаховій виданнях, 

узагальнення досвіду в професійний портфоліо вчителя-предметника тощо. 

З метою поширення передового педагогічного досвіду кращих учителів-новаторів області Гурська Н. П. – є  викладачем-тренером при 

Тернопільському обласному комунальному інституті післядипломної освіти, де проводить семінарсько –практичні заняття на курсах підвищення 

кваліфікації вчителів англійської мов за темою “Teaching Grammar”, «Mistakes Management”, “Project-Based Learning”, Голяс С. Є. також читає лекції 

на курсах підвищення кваліфікації при ТОКІППО для вчителів зарубіжної літератури за темою «Кластер, як один з методів формування критичного 

мислення школярів на уроках зарубіжної літератури» 

З метою підвищення фахового рівня, методики викладання предметів учителі  ознайомлювались з новинками науково-методичної літератури, з 

досвідом роботи вчителів району та області, відвідували семінари, методоб’єднання .  

Так, 16 листопада у ТОКІППО проходили зустріч - презентація учасників творчої групи вчителів зарубіжної літератури і День журналу «Зарубіжна 

література в школах України» на Тернопільщині. На заходах побувала вчитель зарубіжної літератури Голяс С. С.  Тема зустрічі – « Інтеграційні 

процеси у сучасній освіті». 

17 листопада в нашій школі з учнями 11 класу було проведено тріарне заняття під гаслом : “ З природою найкраще навзаєм: слід за любов платити їй 

любов’ю». 

Цей інтегрований модуль на тему: «Майстерне змалювання природи в «Мисливських усмішках». Оптимізм, любов до природи, м’який гумор  в 

усмішці «Сом» Остапа Вишні, стилістичні особливості, синоніміка двоскладних і односкладних речень та проблема збалансованого 

природокористування в ній» провели вчитель біології Н.Л. Атаманчук, вчитель української літератури Л.П.Волкова та вчитель української мови 

Л.Р.Довгошия. 

На занятті були присутні методист районного РМК Л.Л.Гладчук та заступник директора з питань навчально-виховного процесу М.І.Івахів 

13.11.2016 – 21.11.2016 року вчитель історії Давосир Л.О. взяла участь в освітньому семінарі у Єрусалимі.  В рамках семінару  було проведено лекції, 

дискусії,  практичні заняття з проблем вивчення Голокосту. Окрім того учасники семінару презентували свої навчальні заклади, ділилися досвідом та 

презентували свої проектні роботи.   

14 грудня у ТОКІППО відбулося засідання творчої групи вчителів української мови і літератури та зарубіжної літератури – учасників 

всеукраїнського науково-педагогічного проекту «Філологічний олімп», в складі якої працювала вчитель зарубіжної літератури  Голяс С. Є. 

26 грудня у нашій школі відбувся семінар - практикум директорів шкіл Козівського району на тему "Проекти та конкурси - шляхи реалізації творчого 

потенціалу вчителів та учнів".  

Своїм досвідом роботи поділилися такі вчителі: 

 Атаманчук Н.Л., заступник директора школи з виховної роботи, презентувала досвід роботи  на тему: "ГАШ як осередок формування 

конкурентоспроможної особистості" 

 Гурська Н.П., вчитель англійської мови,  - "Участь у проектах та конкурсах як умова формування акмеологічної особистості школяра". 
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 Голяс С.Є., вчитель зарубіжної літератури, - "Міжнородні проекти: проекти та перспективи". 

 Вчителі історії Федик І.М. та Давосир Л.О. - "Міжнародні конкурси як ефективний засіб самореалізації особистості вчителів та учнів". 

 Учасники семінару мали можливість переглянути уривок з вистави Івана Карпенка - Карого "Мартин Боруля" за участю директора школи та учнів 10 

класу. Виставу підготувала вчитель української мови та літератури "Гладчук Г.З. 

01 лютого 2017 року на  засіданні науково-методичної ради РМК вчитель української мови та літератури  Довгошия Л.Р . презентувала свій досвід 

роботи з проблеми «Формування комунікативних компетентностей учня шляхом використання інтерактивних форм і методів роботи»  а також 

методичні розробки на тему «Акценти під час підготовки випускників до  ЗНО з української мови».Свої методичні розробки представила і вчитель 

хімії Машталєр М.П. на тему «Навчальні проекти з хімії». 

14 березня  2017 року на базі Козівської І-ІІІ ступенів №2 відбувся районний семінар - практикум практичних психологів та вихователів груп 

продовженого дня з теми «Згуртованість дитячого колективу».      Практичний психолог Давосир Л. О.  провела майстер – клас  з елементами 

тренінгу з  теми «Згуртованість  дитячого колективу», вихователі  ГПД Кравчун Л. І. та Карплюк М. С. цікаво презентували свою роботу 

«Згуртування учнівського колективу як запорука  успішної взаємодії». 

     17 березня вчитель англійської мови Гурська Н. П. взяла участь в ІІ Регіональній науково-практичній конференції "Вчителі англійськоі мови - 

агенти змін", яку організували кафедра англійської філології ТНПУ ім.В.Гнатюка та ТОКІППО. 

21 березня 2017 року на базі Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 було проведено заняття міжшкільного методоб'єднання вчителів української мови та 

літератури на тему: "Роль підвищення фахової майстерності вчителів - словесників у забезпеченні результативності навчальних досягнень учнів". 

Зокрема, Волкова Л.П. провела урок на тему «Вони обрали смерть заради рідної землі – заради України…» (урок позакласного читання з української  

літератури в 11 класі: урок пошуку істини на шляху народу до незалежності і взаєморозуміння. Історичний роман «Залишенець» В. Шкляра: 

нестримний біль за долю рідної землі в роки жорстокої боротьби за незалежність з більшовицькою ордою). Бінарний інтерактивно – асоціативний 

урок з української мови та англійської мови із застосуванням методу шести капелюхів мислення Едварда де Боно «Лінгвістичні  обжинки з теми 

«Прислівник»» підготували Довгошия Л.Р. та Гурська Н.П. Гладчук Г.З. спільно з учнями школи підготувала інсценізацію уривка з п'єси І.Карпенка - 

Карого "Мартин Боруля" 

19 квітня 2017 року в рамках проекту «Вчитель» директор та педагоги школи взяли участь у Всеукраїнському моніторинговому опитуванні 

директорів та вчителів загальноосвітніх навчальних закладів за методикою TALIS. 

Упродовж навчального року колективні та групові форми роботи поєднуються з індивідуальними. Значна увага приділяється самоосвіті як одній із 

форм індивідуальної методичної роботи. Кожен педагог протягом навчального року працює над власною темою, співзвучною загальношкільній 

проблемі. Ця тема обирається, виходячи з професійних потреб учителя, результатів взаємооцінки, рекомендацій управління освіти.  Своїм досвідом 

роботи вчителі школи діляться на сторінках фахових газет та журналів. Голяс С. Є., Гурська Н. П., Довгошия Л.Р., Пітка І. В. поширюють свої 

доробки через створені власні веб-сайти. Підвищення рівня методичної роботи позитивно впливає на якість навчально-виховного процесу з окремих 

предметів. 

Згідно річного плану роботи закладу  та планів роботи ШМО були проведені тижні педагогічної майстерності вчителів (відкриті уроки, позаурочні 

заходи, конкурси). 

       З метою підвищення педагогічної майстерності щороку плануються та організовуються  курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО.   

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснювався відповідно до перспективного плану курсів підвищення кваліфікації, затвердженого 

відділом освіти. Проводився аналітичний моніторинг розвитку і вдосконалення педагогічної майстерності вчителів.  

На засіданнях МО розглядалися теоретичні питання, вивчення нових педагогічних ідей і технологій; суть процесу індивідуалізації навчальної 

діяльності, теорії особистісно-орієнтованого навчання. Обговорювалися практичні проблеми та шляхи їхнього усунення: подолання типових 
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помилок, недоліки в контролі за діяльністю учнів на уроках; опрацьовано документи, що регулюють шкільне життя та ведення шкільної 

документації, розроблено заходи з проведення І етапу Всеукраїнських шкільних олімпіад та підведено підсумки ІІ етапу Всеукраїнських шкільних 

олімпіад. 

Завдання, над якими працювали методичні об’єднання вчителів  у 2016-2017 н.р. 

1.     Забезпечення високого методичного рівня проведення всіх видів занять. 

2. Професійний ріст викладачів.  

3. Підвищення професійної кваліфікації вчителів МО.  

4. Виявлення, узагальнення й поширення позитивного педагогічного      досвіду творчих учителів. 

5. Упровадження в навчальний процес навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем 

навчання, систем інформаційного забезпечення занять. 

6. Формування в учнів високих духовно-моральних якостей на заняттях. 

7. Удосконалення роботи вчителів на       основі особистісно орієнтованого навчання з різними категоріями учнів. 

 

 МО вихователів ГПД початкових класів протягом року працювало над методичною проблемою:  «Розвиток креативності молодших школярів як 

умова формування необхідної життєвої компетентності». 

      Були вироблені основні напрямки реалізації проблеми: 

-          всю навчально-виховну роботу  в ГПД спрямувати на втілення проблемного питання школи; 

-          виховання високоморального підростаючого покоління;формування українського менталітету у дітей на основі відродження національних 

традицій українського народу, широкого використання ідей народної педагогіки, психології і практики виховання, надбань світової педагогіки; 

-          створення необхідних умов для фізичного розвитку школярів, збереження та зміцнення їх здоров`я; 

-          духовно-морального виховання, головною особливістю якого в умовах національної школи є орієнтування на загальнолюдські цінності; 

     розвиток таланту, розумових і фізичних здібностей учнів, формування 

     високої моральної культури, організацію змістовного дозвілля школярів; 

     підготовка школярів до господарсько-трудової діяльності; 

-          позиція захисту повинна стати фундаментом роботи з особистістю кожного вихователя, основного індивідуального підходу до учнів. 

    Якість виховного процесу визначається педагогічною компетентністю вихователя, вдосконалення якої відбувалося за допомогою самоосвіти. Усі 

вихователі методичного об`єднання протягом навчального року працювали над обраною ними методичною проблемою 

З першого дня навчання вихователі прагнули підсилювати виховний потенціал, формувати і закріплювати традиції школи. Для створення і 

згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Школярі брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували 

бібліотеки, побували на екскурсіях тощо. 

 Особлива увага приділялася впровадженню в виховний процес інноваційних технологій. Кожен вихователь використовував інноваційну технологію, 

яка йому до вподоби, розробив форми і методи її впровадження під час виховного процесу. 

      Проводилися засідання МО, на яких розглядалися питання: 

1.      Упровадження інноваційних технологій у виховний процес, як умова створення освітнього простору. Використання сучасних інтерактивних 

технологій у виховному процесі. 

2. Формування у молодших школярів читацьких інтересів у процесі роботи з дитячою художньою літературою. Розвиток можливостей учнів у роботі 

з книгою. Розвивальні заняття з використанням інтерактивних форм і методів у 1 класі. (Карплюк М.С.) 
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3.      Організація творчих  та інтелектуальних ігрових занять у поєднанні з технологією ІКТ в процесі формування  особистості. Використання 

здоров`язберігаючих технологій у ГПД. (Боднар С.О.) 

4.      Формування комунікативних навичок у дітей молодшого шкільного віку за допомогою інноваційних технологій. Спільна діяльність вчителя 

початкових класів, вихователя ГПД у формуванні ціннісної компетентності школяра. (Кравчун Л.І.) 

5.  Роль національно-патріотичного виховання у формуванні духовно-морального світогляду школярів. (Мошковська Л.М.) 

6.      Підведення підсумків роботи МО за 2016– 2017 навчальний рік. 

 На засіданнях МО систематично проводились обговорення новинок методичної літератури. Члени МО відвідували заняття, які проводилися 

районним МО вихователів груп продовженого дня, приймали участь у підготовці цих занять. 

          У березні у нашій школі було проведено районне МО психологів та вихователів групи продовженого дня. Присутні мали змогу переглянути 

родинне свято «У колі дружної сімї»,підготовлене учнями 3-х класів. (вихователь Мошковська Л.М.) 

  Кравчун Л.І. провела пізнавальну ігрову програму Казковий бал у книжковому королівстві «Чарівне намисто». 

  Мошковська Л.М.- Ігрова шоу-програма «Я люблю Україну». 

        Боднар С.О.-Розвиток компетенцій вихователя ГПД під час прогулянки. Прогулянка-фантазія «Розповіді квіток». 

У процесі роботи виправдали себе проектні технології, такі форми як моделювання занять, індивідуальна та групова робота, корекція знань учнів на 

основі діагностичної діяльності вихователя, розвиток здібностей і природних обдарувань учнів, підвищення в учнів мотивації до навчання, розробка 

складних тем програми, ознайомлення вихователів із досягненнями психолого-педагогічної науки, прогресивним педагогічним досвідом, огляд 

новинок педагогічної та методичної літератури. 

 Моніторинг якості освіти молодших школярів свідчить про поліпшення результативності навчання, а це говорить про плідну співпрацю учителів 

початкових класів та вихователів ГПД. 

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: вихователь-учитель - батьки - діти, що допомагає згуртувати 

дитячі колективи. 

Свою діяльність вихователі спрямовують на пошук наукових новинок, на створення творчої атмосфери, модернізацію форм, методів та засобів 

організації навчання та виховання дітей, а головне - на реалізацію принципу рівноправного діалогу між вихователем та учнем. 

Учителі-словесники протягом 2016-2017 н. р. працювали над проблемою: «Формування комунікативної,навчальної, інформаційної компетентностей 

школярів на заняттях  української мови і літератури та світової літератури шляхом використання ІКТ».На засіданням МО словечсниками було 

проведено: 

 Знайомство з вимогами щодо дотримання норм єдиного орфографічного режиму, викладання української мови та літератури у 2017/2018 н.р., 

ведення класного журналу (зміни), шкільної документації. 

 Представлено проект «Мій шлях професійного розвитку з проблеми «Формування комунікативної компетентності учнів шляхом використання 

ІКТ» (Довгошия Л.Р.) 

 Робота вчителів МО щодо організації роботи з обдарованими дітьми (підготовка учнів до участі у Всеукраїнській олімпіаді з української мови 

та літератури, конкурсі ім. П.Яцика, Т. Шевченка , творчих конкурсах). 

 Обговорено і затверджено заходи до Дня писемності.. 

 Проведено семінар-практикум «Культура мовлення- духовне обличчя людини».  

 Проаналізовано календарно-тематичне планування  з української мови та літератури і зарубіжної літератури за І семестр 2017/2018 н. р. та 

затвердження на ІІ семестр. 
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 Підведено підсумки участі учнів у Всеукраїнській олімпіаді з української мови та літератури та конкурсах з української мови  ім. П.Яцика, Т. 

Шевченка 

 Проведено флешмоб «Заповіт» Т. Шевченка різними мовами». 

 Проведено літературний журнал «Т Шевченко - художник». 

 Поставлено уривок з твору І Карпенка – Карого «Мартин Боруля» 

 На базі школи проведено міжшкільне методоб’єднання вчителів укр. мови і літератури, в рамках якого було проведено відкриті заняття: 

бінарний урок з української та англійської мови у 7-А класі «Лінгвістичні обжинки з теми «Прислівник» (вч. Довгошия Л.Р., Гурська Н.П.) і 

урок позакласного читання з української літератури в 11 класі (Волкова Л.П.) 

 Проаналізували результати контролю за навичками свідомого читання та технікою читання на уроках української літератури в 5-7 кл. 

   Підведено  підсумки роботи МО вчителів української мови та літератури за     2017/2018 н.р. 

У 2016/2017 н.р. методичне об’єднання вчителів основ  здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни працювало над проблемою: «Формування 

здоров’язберігаючих   технологій  навчання  на  заняттях  основ  здоров’я, фізичної культури та захисту Вітчизни  для  збереження  і  зміцнення   

здоров’я  школярів». Перед вчителями були поставлені такі завдання: формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в житті 

людини, забезпечення та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку; розширення функціональних можливостей організму дитини через 

цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних здібностей; розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво 

необхідних дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності; досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів протягом кожного уроку 

з урахуванням стану здоров’я; підняття рейтингу фізичної культури, захисту Вітчизни шляхом впровадження в  життя школи різноманітних 

спортивно – масових та військово-патріотичних заходів.  

За рік було проведено  п’ять засідань згідно з планом роботи. Вчителі брали участь у районних методичних засіданнях, виконували суддівські 

обов’язки під час проведення спортивно – масових заходів. Сприяли пропаганді здорового способу життя та максимальної активності дітей у 

шкільних та позашкільних спортивно – масових заходах проведено низку шкільних заходів Дні здоров’я, Старти надії та команди школи брали 

участь у  районних  спортивних заходах.  Протягом  2016-2017 н. р. були проведені заплановані засідання методичного об'єднання вчителів, на яких 

обговорювалися як організаційні питання: підготовка і проведення  спортивних  змагань, предметних тижнів, так і науково - методичні питання:  

-    особистісно орієнтовне навчання та виховання процес спільного конструювання програмної діяльності учня і вчителя; 

-    розвиток творчих здібностей учнів шляхом акцентування на особистісно орієнтовні технології навчання та виховання; 

-    різноманітність форм та методів організації навчальної діяльності, створення атмосфери зацікавленості кожного учня в роботі класу; 

-    формування національної свідомості учнів шляхом дослідження народних традицій; 

-    аспекти організації уроків захисту Вітчизни та підвищення пізнавального інтересу учнів. 

Були проведені такі практичні роботи:  

-    перегляд та обговорення уроків фізичної культури вчителів  України; 

-    педагогічна ситуація: розробка фрагменту уроку з  предмета  Захист  Вітчизни із застосуванням особистісно орієнтовного навчання та виховання; 

МО вчителів початкових класів працювало над проблемою «Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом використання інноваційних 

технологій». 

На засіданнях у 2016-2017 н. р. розглядалися питання: 

- «Застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання як засіб формування ключових компетентностей» 

- «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час. 

-  «Духовність  і мораль як базові цінності родинного виховання та сімейного життя»                                                                      
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-  «Превентивне виховання як комплексний цілеспрямований вплив на особистість»  

- «Компетентнісний підхід – найважливіший орієнтир розвитку сучасної освіти»                                                     

Вчителя були проведені відкриті уроки: 

-  з інформатики «Правила безпечної роботи в Інтернеті…» (Кіналь Т. В.) 

  - з літературного читання  « Українські народні казки» (Куртяк Н. С.) 

  - з  курсу «Я у світі» на тему: « Україна- це європейська держава» (Карплюк М. С.) 

Було проведено круглий стіл «Безпека життєдіяльності  молодших школярів під час канікул», тренінгове заняття з вчителями  «Методи ейдетики на 

уроках розвитку зв’язного мовлення». 

У 2016-2017 н.р. курси підвищення кваліфікації при ТОКІППО на основі перспективного прогнозування пройшли : Боднар С. О., Дроняк О. Н., 

Карпишин О. М., Сточанська О. І., Гайдукевич Л. В., Хіль Н. П., Пуківський В. З. 

 Педагоги представили роботу над індивідуальними темами та поділилися досвідом роботи. 

Згідно перспективного прогнозування  у 2016-2017 навчальному році  атестаційною комісією було проатестовано: Балібрух Т. Г., Волкова Л. П., 

Давосир Л. О., Довгошия Л. Р., Машталєр М. П., Швець Г. С., Шевчук В.  Й. Атестація педагогічних працівників школиї у 2016/20187навчальному 

році проводилось згідно  Типового положення про атестацію педагогічних  працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти  і науки України 

від 06.10.2010р. №930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за №1255/18550,  зі змінами, затвердженими наказом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011р. №1473 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за 

№14/20327, та Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 р. №1135 (реєстрація в Міністерстві юстиції України 16 серпня 2013 року за 

№1417/23949), плану роботи атестаційної комісії школи.  

Адміністрацією школи та атестаційною комісією своєчасно було виконано такі заходи: у вересні проведено корегування плану атестації на 

наступний навчальний рік, створено атестаційну комісію, узгоджено її склад з профспілковим комітетом, видано відповідні накази. Педагогічний 

колектив був ознайомлений із списком педагогічних працівників, що атестуються. Методичні матеріали вчителів, що атестуються, узагальнено у 

папках  та на електронних носіях. 

     Адміністрацією закладу надано допомогу по складанню особистих планів роботи учителів на період атестації та міжатестаційний період. Значну 

увагу було приділено опрацюванню законодавчої, правової та нормативної документації з питань атестації педагогічних працівників. Методичні та 

інформаційні матеріали були розміщені на стенді з питань атестації «Атестація педагогічних кадрів». 

 В атестаційний період відповідно з графіком проведення атестації вивчалася система роботи вчителя, проводилися співбесіди з вчителями з питань 

самоосвітньої діяльності, вивчалася документація вчителя, його рейтинг серед колег, учнів та батьків. На засіданнях методичних об’єднань 

заслуховувалися творчі звіти вчителів. Атестація проводиться в умовах демократичності, відкритості і гласності; організовано і безконфліктно, у 

визначені терміни. Ні під час атестації, ні по її наслідках ніяких скарг або зауважень від учителів, що атестуються, не поступало. Атестаційні 

матеріали оформлялися вчасно, без зауважень. Всі рішення атестаційної комісії щодо присвоєння або підтвердження кваліфікаційних категорій і 

звань учителям були підтверджені районною атестаційною комісією. 

 У ході атестації було здійснено вивчення досвіду роботи вчителів, які атестуються; членами атестаційної комісії відвідані відкриті уроки та 

позакласні заходи педагогів, проведено анкетування щодо вивчення відповідності кваліфікаційним категоріям, на які претендують педагоги. 

За результатами атестації було ухвалено рішення : 

Присвоїти кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» вчителю хімії Машталєр М. П. 

Атестувати на відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» 

Балібрух Тетяну Григорівну - учителя французької, англійської мов  



 24 

 

Волкову Лесю Петрівну - учителя української мови і літератури  

Давосир Лілію Олександрівну - практичного психолога , учителя історії  

Довгошию Любов Романівну - 

 

учителя української мови і літератури  

Швець Галину Степанівну - 

 

 

учителя  основ християнської етики, зарубіжної 

літератури 

Шевчук Віру Йосипівну - учителя української мови і літератури  

 

Присвоїти педагогічне звання «учитель-методист»: 

 

1. Довгошиї Любові Романівні - 

 

учителю української мови і літератури 

 

  Упродовж року вивчався досвід Довгошиї Л. Р. вчителя української мови та літератури. Педагог провела серію відкритих занять та позакласні 

заходи, а членами творчої групи додатково  було вивчено документацію вчителя, що дозволило обговорити наслідки роботи на засіданні МО та 

науково-методичної ради і рекомендувати використання досвіду Довгошиї Л. Р. у роботі вчителям української мови та літератури.  

Однією із провідних форм методичної роботи школи є педагогічна рада, яка досліджує і  розв’язує злободенні питання життя навчального закладу, 

стимулює розвиток творчого потенціалу педколективу, ріст професійної майстерності вчителів, вихователів,   керівників гуртків. При визначенні 

змісту роботи педагогічної ради ми обираємо насамперед ті питання, які цікавлять увесь педагогічний колектив і колегіальне вирішення яких 

сприятиме формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечить істотне піднесення якості навчально-виховного процесу. Протягом навчального 

року розглянуті такі питання:  

1.Про оцінювання рівня навчальних досягнень учнів 2-го класу у 2016-2017 навчальному уроці. 

2.  Про оцінювання варіативної складової навчального плану спецкурсів, курсів за вибором 

3. Педагогічна адаптація учнів 5-го класу до навчання в основній школі 

 4. «Про діяльність педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми «Формування конкурентоспроможної особистості 

засобами інноваційних технологій» 

5. «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища» 

6. Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 – х класів в І семестрі поточного навчального 

року. 

7. «Підвищення професійної компетентності вчителів – ефективний засіб удосконалення навчально-виховного процесу» 

8. Організація літнього відпочинку школярів та охорона здоров’я, збереження життя учнів у літній період   

  Вчителі школи є активними учасниками та переможцями районного етапу Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року». У районному етапі конкурсу 

«Учитель року - 2016» в номінації «інформатика» брала участь вчитель математики Пітка І. В., якаі представляли свій досвід роботи і провели 

майстер-клас з учасниками конкурсу. Щороку педагоги школи були учасниками конкурсу «Панорама творчих уроків». Вчитель інформатики Пітка І. 
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В. посіла ІІІ місце у конкурсі педагогічної  майстерності  Панорама творчих уроків – 2017 «Сучасний урок : нові форми»  від видавництва «Шкільний 

світ» у номінації "Інформатика" . 

-   Вивчення стану викладання  окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним прогнозуванням. У 2016 – 2017 н.р було вивчено стан 

викладання та рівень навчальних досягнень учнів з літературного читання, української мови в 2-4 класах, навчання грамоти в 1 класі, з основ 

християнської етики,  про стан роботи ГПД 

Окрім цього на виробничій нараді при директорі розглядалися питання:  

   - шляхи удосконалення роботи педколективу зі зміцнення дисципліни й попередження правопорушень серед учнів; 

 - робота педколективу з удосконалення військово-патріотичного виховання учнів, формування готовності до захисту України; 

- Діяльність педагогічного колективу школи із залучення учнів до руху “Мої земля – земля моїх батьків”, «Моя Батьківщина – Україна»;    

- Суб’єктність як обов’язкова умова розвитку обдарованої дитини. Аналіз роботи педколективу з обдарованими учнями за 2016 – 2017 н.р. 

В школі проведено  семінар-практикум «Оцінювання діяльності учнів  

у навчальному процесі» (листопад), практичний психолого – педагогічний семінар «Непередбачувана ситуація в педагогічній взаємодії» (жовтень),   

«Конфлікти і способи їх вирішення» (лютий). 

Отже, слід зазначити, що методична робота у 2016-2017 навчальному році  проводилася на достатньому рівні. 

2.5 СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ 
 У 2016/2017 навчальному році складовими системи внутрішньошкільного контролю були: 

1. Контроль за рівнем засвоєння навчальних програм згідно графіку. 

2. Контроль за якістю викладання навчальних дисциплін, виховання і розвитку здібностей учнів в процесі навчання. 

3. Контроль за веденням документації класних журналів, особових справ, щоденників учнів, календарно-тематичних і виховних планів. 

4. Контроль за відвідуванням учнями навчальних занять. 

Загальний аналіз стану викладання цих дисциплін свідчить, що у вчителів, що викладають перевірені предмети, є вмотивована потреба щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу, застосування нових педагогічних технологій, підвищення результативності навчання.  

Навчальні програми за 2016/2017 навчальний рік виконані. Адміністративною експертизою встановлено, що в основному кількість проведених 

уроків відповідає запланованим. Кількість лабораторних і практичних робіт з біології, географії, хімії, фізики відповідає нормативним вимогам. 

Окрема увага в ході перевірок була приділена організації своєчасній та якісній перевірці учнівських зошитів. Загально відомо, що для забезпечення 

високої грамотності і загальної культури учнів необхідно дотримуватися визначених правил і рекомендацій щодо перевірки і ведення учнівських 

зошитів. Зошит відображає не лише знання та вміння учнів, а й працю вчителя. Необхідно відзначити, що всі вчителі школи проводили плідну та 

ефективну роботу з перевірки учнівських зошитів, які перевірялись своєчасно. Це свідчить про відповідальне ставлення до роботи, творчий підхід до 

виконання обов’язків вчителя-предметника.  

Контроль ведення шкільної документації продемонстрував, що більшість педагогів школі працюють над удосконаленням культури діловодства. Але 

у 5% вчителів наявні факти неякісного та несвоєчасного заповнення сторінок класних журналів, є зауваження щодо ведення класних журналів як у 

учителів-предметників, так і у класних керівників.  

Отже, на наступний навчальний рік планується системний контроль за веденням шкільної документації (особових справ, класних журналів, 

щоденників тощо). 

- Вивчення стану викладання  окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним прогнозуванням. У 2016 – 2017 н.р було вивчено стан та 

окремі питання про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з літературного читання, української мови в 2-4 класах, навчання 

грамоти в 1 класі, з основ християнської етики, про стан роботи ГПД 
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Окрім цього на виробничій нараді при директорі та педагогічній раді розглядалися питання: 

1. Робота педколективу з удосконалення військово-патріотичного виховання учнів, формування готовності до захисту України 

2.   Діяльність педагогічного колективу школи із залучення учнів до руху “Мої земля – земля моїх батьків”, «Моя Батьківщина – 

Україна»Робота про стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з літературного читання, української мови в 2-4 класах, 

навчання грамоти в 1 класі 

3.   Про діяльність педагогічного колективу щодо реалізації завдань науково-методичної проблеми «Формування 

конкурентоспроможної особистості засобами інноваційних технологій» 

4- «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища» 

5.Емоційна нестійкість дитини. Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1 – х класів в І семестрі поточного 

навчального року.  

                        6.Шляхи удосконалення роботи педколективу зі зміцнення дисципліни й попередження правопорушень серед учнів 

Здійснено оглядовий контроль  дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів (результати аналізувалися на нарадах при 

директорові,  педрадах, докладно проаналізовані та оформлені  у вигляді довідок та наказів по закладу). 

Перевірки свідчать про те, що педагогічний колекти вшколи належну   увагу приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню 

усвідомлення  учнями необхідності отримання знань,  їх системності, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних вмінь, здійсненню  

самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, застосуванню прийомів, що сприяють  підвищенню навчальних досягнень учнів, 

розвитку обдарованості школярів. 

      З метою з’ясування рівня виконання завдань Державного стандарту було проведено тематичні перевірки щодо дотримання принципу наступності 

при переході учнів з початкової в основну школу, щодо створення комфортних умов для навчання в школі   першокласникам.  Результати вивчалися 

на педагогічному консиліумі, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді наказів по школі.          

2.6  ОХОРОНА ПРАЦІ 
Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2016– 2017 н.р. знаходився під 

щоденним контролем адміністрації школи. 

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком  

навчального року видано низку наказів, які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього 

руху, створення системи охорони праці у школі. Розроблені посадові інструкції та інструкції з охорони праці для всіх працівників, видані 

працівникам під підпис. У наявності журнали реєстрації інструктажів, обліку дитячого та дорослого травматизму, пожеж тощо. 

   Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників 

школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. 

  Відпрацьована програма вступного та первинного інструктажів з охорони праці для працівників та учнів школи. 

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до: 

 статей 43, 50 Конституції України; 

 Закону України «Про освіту», стаття 26; 

 кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13; 

 Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25; 
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 наказів МО і Н України №563 від 01.08.2001р. «Про затвердження положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – 

виховного процесу в закладах освіти» і №616 від 31.08.2001р. «Про затвердження положення про порядок розслідування нещасних випадків, 

що сталися під час навчально – виховного процесу в навчальних закладах» 

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам. 

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності 

школи до 2016– 2017 навчальний рік, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу; у колективному договорі є 

розділ з питань охорони праці, правила внутрішнього розпорядку. 

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; оформлено куточок з безпеки життєдіяльності. 

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму. 

Питання з безпеки життєдіяльності учнів під час канікул, у побуті й громадських місцях, на вулиці тощо обговорювались на батьківських зборах. 

Усі заплановані заходи з охорони праці, техніки безпеки на 2016– 2017 н.р. проведено: 

 тиждень знань з безпеки життєдіяльності; 

 участь у Всесвітньому Дні боротьби з туберкульозом; 

 тиждень Дорожнього Руху; 

 місячник «Увага! Діти на дорозі»; 

 години спілкування. 

Медичне обслуговування учнів школи здійснюється лікарями ЦРЛ. 

Учні усіх класів пройшли медичний огляд лікарями – фахівцями. Проводиться профілактичне щеплення учнів. Для учнів школи на підставі довідок 

ЛКК організовано  індивідуальне навчання  

На 1 вересня 2016 року всі педагогічні працівники надали медичні книжки з дозволом на роботу. 

В 2016– 2017 навчальному році усім працівникам школи потрібно: 

 суворо дотримуватися вимог законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освіти; 

 постійно залучати фахівців та спільно з ними проводити з учнями 1 – 11 класів, їх батьками роз’яснювальну, просвітницьку роботу, заходи з 

профілактики захворювань та дитячого травматизму в навчально – виховному процесі та в побуті,  бесіди про дотримання правил безпеки при 

поводженні неповнолітніх з вибухонебезпечними предметними засобами, тематичні заняття з питань профілактики отруєнь грибами, деякими 

рослинами тощо; 

 посилити профілактичну роботу щодо попередження дитячого травматизму. 

Особлива увага педколектив  школи уділяє вихованню здоров'я учнів. 

 

2.7. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ. 
В 2016-2017 н. р. школа  отримала 11 нових комп'ютерів у рамках соціального проекту між Міністерством освіти і науки України та Китайською 

Народною Республікою. На комп’ютерному обладнанні установлено пакет сертифікованого програмного забезпечення (оперативна система Microsoft 

10 Professional, абонентська підтримка на 1 рік на офісний пакет Microsoft Office, система керування Microsoft Intune. 

У школі тепер працює 2  кабінети інформатики, обладнані  комп’ютерною технікою. Комп’ютерною технікою забезпечені кабінети: англійської мови 

(2),  захисту Вітчизни та основ здоров’я, методичний кабінет, кабінет директора, кабінет біології. Вчителі школи активно використовують у 
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навчально-виховному процесі мультимедійний проектор. З 2009 року школа підключена до світової мережі Інтернет. З 2011 року створено й працює 

сайт школи. 

У школі постійно впроваджуються інформаційні ресурси дистанційного навчання: 

а) бази даних і знань (на СD); 

б) комп’ютерні, у тому числі мультимедіа, навчальні та контролюючі системи; 

в) відео- й аудіозаписи; 

г) електронні бібліотеки разом з традиційними підручниками; 

д) методичні посібники, конспекти лекцій, підручники та інші методичні матеріали, довідники. 

е) нормативні документи держави та організацій, визначальні структури організацій, що ведуть дистанційне навчання. 

            Активно застосовуються дистанційні, інформаційні та телекомунікаційні технології. 

З метою залучення електронних засобів, у першу чергу Інтернет, компакт – дисків, засобів масової інформації для організації навчання учнів за 

особистісно – орієнтованими педагогічними технологіями, що підвищують якість освітніх послуг: 

 Організована самостійна робота учнів (для самоосвіти) з пошуку необхідної інформації з різноманітних джерел знань Інтернет. 

2.8 МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НВП 
 

 Силами батьківської громади (закуплено 127 кг фарби на суму 4 500 грн),  за бюджетні кошти (закуплено 30 кг фарби на 

суму 836 грн) та спецкошти школи (закуплено 20 банок фарби на суму 2880 грн)  проведено ремонт класних кімнат, навчальних 

кабінетів  та шкільних коридорів. Згідно договорів батьківських комітетів 5, 7, 9 класів  на вікнах встановлено жалюзі на суму 

9 150 грн. У приміщенні школи за кошти спонсорів закуплено гардини до коридорів  початкових класів (3 450 грн), обладнано 

комп’ютерний клас  для 1-4 класів (закуплено комп’ютерні столи на суму 7 000 грн.) та проведено монтаж кабінету на суму  

3 660 грн. За рахунок БФ «Світ дітей»  проведено капітальний ремонт спортивного залу школи (94 000 грн), встановлено 

металопластикові вікна у спортивному залі та на сходових клітках у початковій школі (70000 грн), у корпусі початкової школи 

замінено 7 вікон на суму 18 400 грн та 1 вікно замінено за благодійні внески на суму 1 600 грн. За перемогу в проекті  фонду  

братів Кличків на території школи встановлено спортивний майданчик «Клич друзів – граймо разом» на суму 96 000 грн. В 

березні 2017 року при школі почав працювати плавальний басейн (  за кошти ФРР – 9 млн грн), для функціонування басейну 

закуплено  плавальні дошки (3150 грн), за спонсорські кошти ФГ «Вікторія» придбано фени на суму 2400 грн, Агропродсервісу 

(1800 грн) придбано жалюзі ПАП Агроінвест придбано ноутбук (12 000 грн). За благодійні кошти (51300 грн), виділені  

компанією Агрохолдинг «Мрія», закуплено баскетбольні сітки для спортивного залу  та спортивний інвентар для тренажерного 

залу басейну. Придбано жалюзі дя комп’ютерного класу в старщій школі на суму 3 150 грн. Для капітального ремонту 

вбиралень  в корпусі молодшої школи за рахунок бюджетних коштів селищної ради (22 000 грн) придбано 8 унітазів, 5 

умивальників.  Виготовлено кошторисну документацію на заміну 66  вікон та 7 дверей  у корпусі початкової школи на суму 

546 000 грн.   
 

2.9 Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 



 29 

Основними напрямами роботи щодо забезпечення соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього 

навчання, виховання й розвитку. На початку кожного навчального року з метою обліку дітей і сімей, які потребують соціальної підтримки, 

проводиться огляд з охорони дитинства, під час якого складаються соціальні паспорти класів, оновлюється банк даних сімей та дітей. 

Діти соціально – незахищених категорій 

Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 Діти-сироти і діти, 

позбавлені 

батьківського 

піклування 

Діти - 

інваліди 

Діти, що постраждали 

від  

аварії на ЧАЕС 

Діти із 

малозабезпечених 

сімей 

Діти 

 із 

багатодітних 

сімей 

Діти, які 

опинилися в 

складних 

життєвих 

ситуаціях 

2009-2010 1 5 4 15 42 4 

2010 - 2011 - 8 3 16 48 2 

2011 -2012 2 7 2 15 46 1 

2012 - 2013 3 4 - 16 45 1 

2013 -2014 2 6 1 16 43 1 

2014-2015 2 5 2 22 39 1 

2016-2017 1 4 1 31 48 1 

         У зв’язку із ситуацією, що склалася в нашій державі, у 2016-2017 р. у школі особлива увага приділяється дітям внутрішньо переміщених осіб та 

учасників бойових дій. До числа дітей внутрішньо переміщених осіб належать Свєташова Юлія та Волощинський Сергій, з якими адміністрацією 

школи, психологом та класними керівниками проводиться індивідуальна робота  Особливої уваги потребували діти, батьки яких брали участь в АТО, 

а саме: Боднар Ірина, Горошок Олександр, Горошок Олег, Кіт Дмитро, Кіт Діана. Дані категорії школярів, окрім соціально-незахищених, включені до 

оздоровчої кампанії протягом літа 2016 року.  

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. На протязі навчального року вчителями двічі було проведено обстеження 

житлово–побутових та матеріальних умов життя  дітей, що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження. Діти, позбавлені 

батьківського піклування,  з малозабезпечених родин та постраждалі від аврії на ЧАЕС були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням 

протягом року. 

На протязі навчального року постійно проводилися зустрічі з опікунами, відвідували їх вдома з метою контролю виконання їх обов’язків, 

проводилися індивідуальні консультації. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999 

р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.  

До свята Миколая усі школярі, зокрема діти соціально - незахищених категорій, отримали святкові подарунки, виділені для школи нашими 

благодійниками. 

Адміністрація веде постійний контроль за зайнятістю дітей пільгових категорій у гуртках, спортивних секціях та факультативах. У 2015 – 2016 н.р.  

діти пільгових категорій не були повністю залучені до відвідування спортивних секцій, гуртків, приймали активну участь в позашкільних заходах.  

У 2016–2017 навчальному році необхідно продовжувати систематично тримати під постійним контролем питання «Про поліпшення виховання, 

навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення  дітей соціально – незахищених категорій». Класним керівникам докласти максимум 

зусиль до покращення зайнятості школярів пільгових категорій у гуртках, спортивних секціях школи та позашкільних закладів. 
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2.10 АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
На виконання Методичних рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році (лист Інституту 

модернізації змісту освіти від 25.07.2016 № 2.1/10-1828), Державної Програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх 

навчальних закладів», затвердженої Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 31.10.2011 №1243, Концепції національно-патріотичного 

виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо 

національно-патріотичного виховання y загальноосвітніх навчальних  закладах, затверджених  наказом МОН від 16.06.15 року № 641, , у школі  

сплановано систему заходів різного спрямування із забезпечення виконання завдань, які є метою сучасного освітнього процесу:  формування 

громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особисті, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з 

особистими проблемами, творити себе та оточуючий світ. 

Сьогодні ми розглядаємо стратегію виховання як багатокомпонентну та багатовекторну систему, яка є основою формування особистості школяра та 

значною мірою впливає на розвиток України в цілому. Саме країна та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають 

надзвичайно велике значення для подальшого визначення власної долі, долі своєї держави, подальших глобальних змін на планеті. 

Пріоритетним напрямом виховання у 2016-2017 навчальному році стало  формування в учнів ціннісного ставлення до суспільства та держави, які 

проявляються в таких якостях: самосвідомість, національна свідомість, патріотизм, правосвідомість, політична культура тощо. А стрижнем 

виховного процесу є національно – патріотичне та громадянське спрямування. 

Колектив школи керувався головним завданням  – виховати морально здорову, духовно багату, різнобічно розвинуту людину, яка поважає й любить 

рідну землю, культуру свого народу; громадянина правової держави, який знатиме й поважатиме закони, любитиме Україну, орієнтуватиметься в 

сучасному політичному житті й буде готовий працювати заради процвітання своєї Тернопільщини – Батьківщини. 

Школа продовжує реалізовувати проекти «Освіта для сталого розвитку в дії» та Всеукраїнського фонду «Крок за кроком» «Школа як  осередок 

розвитку громади» У зв'язку з цим педагогічний колектив школи вирішував таку виховну проблему: «Формування громадської активності школярів 

шляхом використання ідей стійкого розвитку в умовах сучасної школи». Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній 

темі школи «Формування конкурентноспроможної особистостї шляхом використання інноваційних технологій» Вся виховна робота проводилась 

згідно річного плану роботи школи та планів класних керівників і підпорядковувались проблемі формування особистості учня на основі його творчих 

здібностей та впровадження у навчально-виховний процес основних орієнтирів виховання. 

Ціннісне ставлення до суспільства та держави. Національно-патріотичне виховання. 

Темою Першого уроку 2016 - 2017 навчального року  у школі  стала  «Щоб у серці жила Батьківщина: до 25 річниці Незалежності України» (5-11 кл), 

«Це твоє і це наше» (1-4 класи). Метою - формування в учнів розуміння єдності й цілісності України, її багатонаціонального народу як національної 

ідеї розвитку вільної, незалежної, демократичної та заможної держави. 

Під час уроку у 1-11 класах класними керівниками були реалізовані такі завдання: 

 ознайомлення учнів з основними історичними подіями становлення державності України; 

 формування відчуття приналежності до України, усвідомлення себе українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та 

українського народу; 

 формування готовність служити Батьківщині своєю працею та стати   на захист державних інтересів країни; 

 виховання поваги до державних символів, шанобливе ставлення  до традицій українців та представників інших національностей, що 

населяють країну. 
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Форми і методи проведення Першого уроку були різноманітними і стали творчим доробком кожного класного керівника, обиралися вони з 

урахуванням вікових та психологічних особливостей учнів. В рамках проведення свята Першого дзвоника учні 11 класу за сприяння президента 

школи Атаманчук Тетяни підготували флешмоб «Ми – діти твої Україно!» до 25-річчя Незалежності України 

20.09. та 21.09.2016 року вчителями історії Федик І.М. та Давосир Л.О. було підготовано та проведено інформаційно – просвітницьке заняття «100 - 

річчя пам’яті із часу героїчних боїв на горі Лисоні»  та позакласний захід «Січове стрілецтво – гордість і пам’ять України. Місце звитяги — Лисоня». 

Учні школи ще раз переконалися у героїзмі та самопожертві Січових Стрільців, адже це  приклад незламності духу та звитяжності для усіх поколінь 

українців, переглянули відеофільм – « реконструкцію бою» та щирою молитвою вшанували пам'ять полеглих героїв нашого краю. 

         28.09.2016 року у Козівській ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 відбулося вшанування 75 роковин трагедії Бабиного Яру. Під керівництвом вчителя 

історії Давосир Л.О. учнями 11 класу було проведено інформаційно-просвітницьку годину «Трагедія Бабиного Яру – пам'ять і сучасність» для учнів 

5-11 класів та позакласний захід «Уроки  пам’яті трагедії Бабиного Яру та «бабиних ярів» України». В рамках цього заходу учениця 11 класу 

Атаманчук Тетяна презентувала до уваги учнів школи  дослідницько – пошукову роботу: «Вбивали всіх!.. старого і малого, і мало хто життя 

порятував… Доля євреїв  містечка Козова, що на Тернопільщині».   

21листопада члени клубу «Патріот» спільно з учнівським самоврядуванням (під керівництвом Атаманчук Н.Л. та Сточанської О.І.) провели 

загальношкільну лінійку  «Уже ніхто не знищить Україну, в тобі, в мені, у кожному із нас» до третьої річниці Революції гідності, в ході якої коротко 

розкрили історичні факти та причини її виникнення. В знак пам’яті та шани про незабутні, повчальні дні Революції гідності школярі прикрасили  

стрічками пам’яті  стелу «Герої не вмирають!»  та помолилися в пам'ять про Героїв Майдану і воїнів-захисників України, які загинули за світле 

майбутнє України. 

25 листопада  в школі був проведений Урок Пам’яті  - вшанування жертв Голодомору 1932 – 1933рр (під керівництвом вчителя історії Федик І.М.).  

Під час Уроку учні переглянули документальний фільм «На хресті Голодомору» ,створений випускниками школи 2015 року, в якому розповідається 

про долю жінки, яка пережила Голодомор – Дорош Ганну Кіндратівну, прослухали її розповідь  про ті страшні дні. Болісно і моторошно було 

переглядати картини тих подій в художньому фільмі «Голод – 33», знятого за  романом  Василя Барки «Жовтий князь», який пережив Голодомор.  В 

кінці Уроку учні вшанували пам'ять невинно знищених сталінським режимом українців хвилиною мовчання і змовили молитву за спокій їхніх душ. 

23.01.2017 року у нашій школі розпочався тиждень історії і розпочався із вшанування визначної події в історії нашої держави – Дня Соборності. Для 

учнів 5-11 класів проведено тематичний  відео лекторій  до Дня Соборності «Єдність народу – запорука благополуччя і добробуту держави» та 

флешмоб «Ланцюг єдності» , під керівництвом вчителя історії Давосир Л.О.  Учні ще раз згадали події , які передували Акту Злуки Української 

Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки,  переглянули фрагмент документального фільму «Становлення української 

державності». Учні школи послухали повчальну історію про силу у єдності, помолилися за мир і спокій у нашій державі та під звуки пісні «Україна – 

Єдина», взялись за руки, створивши символічний ланцюг єдності.  

27.01.2017 року у нашій школі, в рамках тижня історії, проведено інтелектуальну гру   «Я люблю Україну». Збірні команди з учнів 5-8 класів 

змагалися хто ж краще знає історію своєї держави. Безліч цікавих конкурсів  показали ерудованість учнів. Представлення команд, активність у  «Бліц 

– турнірі», конкурсах «Вірю – не вірю», «Я тобі – ти мені». Учні з азартом та захопленням складали вислови відомих людей, відгадували постаті 

відомих українців, співали українські пісні. У фіналі капітани команд, учні 8 класу, Цапко Яна та Ярошевська Ілона вразили глядачів оригінальними 

міні – виступами  «Навіщо потрібно вивчати та знати історію». Гра закінчилася – і перемогла дружба. Захід підготувала та провела вчитель історії 

Давосир Лілія Олександрівна. 

30.01.2017 року у нашій школі у рамках тижня історії проведено загальношкільний урок пам`яті - „ Крути: подвиг і трагедія“. Учні школи вкотре 

згадали про подвиг молодих юнаків, які загинули під Крутами, переглянули відео фрагменти документального фільму, послухали свідчення 

очевидців трагедії. Пам'ять про героїв вшанували хвилиною мовчання. Також було проведено паралель між подіями 1918 та 2017 років. Як і в 
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далекому 1918 році, так і зараз, коли наша держава у стані війни, молоді люди, цвіт нації стали на захист нашої Батьківщини, жертвують своїми 

життями для здобуття миру. Завершився урок молитвою за мир та спокій в Україні. Урок пам’яті підготований  вчителем історії Давосир Л.О. 

20-21 лютого у Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  із скорботою у серці та сльозами на очах вшановували  пам’ять  Героїв Небесної сотні. Так, ранок 

понеділка розпочався із панахиди за упокій душ невинно убієнних біля символічної шкільної стели «Герої не вмирають!». Старшокласники в цей 

день взяли участь  у скорботних заходах, які відбулися у Козові. А 21 лютого в актовій залі школи відбувся урок пам’яті  "Є на Землі країна Україна 

із серцем, що йменується Майдан», під керівництвом ЗДВР Атаманчук Н.Л. та педагога – організатора Сточанської О.І.. Ми ще раз поринули в ці 

трагічні сторінки історії України і у глибокій скорботі низько схилили голови перед пам’яттю Героїв Небесної Сотні, які боролися за честь, правду і 

гідність та загинули за Україну. 

5 травня 2017 р. у Козівській ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 вчителем історії Давосир Л.О. було проведено відео лекторій «Депортація в обличчях та 

історіях. Операція «Вісла», приурочений вшануванню пам’яті жертв депортації під час операції «Вісла». Учні школи згадали трагічні сторінки 

історії, переглянули відео свідчення очевидців, відео фрагменти процесу депортації. Згадали школярі і трагічні події сьогодення на теренах нашої 

держави, коли внаслідок воєнних дій тисячі українців Донецької та Луганської областей змушені покидати рідні домівки і ставати вимушеними 

переселенцями. Школярі щиро помолилися за жертв депортації під час операції «Вісла», невинних мирних жителів та військових АТО, які загинули, 

захищаючи свою неньку Україну. Це наша історія і наш обов’язок пам’ятати про кожну її сторінку. 

10 травня в школі пройшов відеочас «Герої оживають на екрані», приурочений Дню Перемоги над нацизмом в Європі. Вчитель історії Федик І. М. 

разом з учнями висвітлили події та бойовий шлях, що пройшов український народ за роки Другої світової війни та про видатний внесок українського 

народу в перемогу антигітлерівської коаліції. Однасно було переглянуто та обговорено документально-художній фільм «Діти перемоги». Завершився 

захід молитвою та вшануванням хвилиною мовчання пам’яті усіх воїнів-захисників Батьківщини, які віддали своє життя заради миру та злагоди на 

українській землі. 

18 травня 2017 р. учні та педагоги о 12 годині приєдналися до Всеукраїнської акції вшанування жертв депортації кримських татар. Вчителі історії 

Федик І.М. та Давосир Л.О. розповіли дітям про події 1944 року, про геноцид радянської влади щодо кримських татар. Хвилиною мовчання 

вшанували пам'ять жертв депортації на знак солідарності з кримськотатарським народом. Вчителі провели паралелі між минулим та сучасністю, 

згадавши анексію Криму Росією. Щирою молитвою діти та педагогічний колектив звернулися до Богородиці з проханням про мир у нашій державі та 

повернення анексованого Криму. 

В умовах сучасності належної уваги заслуговує військово-патріотичне виховання. В річному плані роботи школи на 2016 – 2017 навчальний рік є 

розділ «Військово-патріотичне виховання», яке організовується згідно нормативних документів.  

Військо-патріотичне виховання здійснюється за такими напрямками: 

- формування і розвиток в учнів загальнолюдських цінностей, орієнтацій, національної гідності, моральних якостей громадянина – патріота; 

- вивчення героїчної історії українського народу, духовної спадщини, національних традицій, символів, звичаїв; 

- вивчення і роз’яснення ідейних засад державної незалежності та суверенітету, ролі та місце Збройних Сил України; значення військової 

служби та військового обов’язку; 

- розвиток шефської роботи, надання допомоги ветеранам війни. 

Під час занять із допризовної підготовки (Захист Вітчизни) учні знайомляться із специфікою військової праці, готуються до виконання обов'язків 

солдата, дізнаються про особливості служби в Збройних Силах України, виховують в собі якості, необхідні майбутньому воїнові. Програма 

допризовної підготовки (Захист Вітчизни) дозволяє під час вивчення кожної теми використовувати матеріали із життя воїнів у мирний час і 

пропагувати на уроках приклади героїчного минулого українського народу, його Збройних Сил. На заняттях з вогневої підготовки надається 

можливість показати переваги нашої стрілецької зброї. Вивчення військової присяги дозволяє розкрити важливі вимоги до морально-бойових 
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якостей воїнів, формує почуття національної гордості за Збройні сили України, за Батьківщину. Отримати високі знання з теорії і практики із захисту 

Вітчизни здійснюють на модульних заняттях Пуківський В.З. та з основ медичних знань Івахів М.І. У зв’язку із потребою у суспільстві вже другий 

рік поспіль адміністрація школи виділяє години на проведення гуртка «Військова підготовка» (керівник Пуківський В.З.) 

З метою забезпечення високої ефективності та якості військово-патріотичної роботи, посилення її впливу на молодь у школі традиційно проводяться 

такі заходи: 

- лінійки пам’яті біля пам’ятника загиблим воїнам; 

- тематичні години спілкування, уроки «мужності»; 

- волонтерські акції «Грані добра», в рамках яких щороку учні вітають ветеранів, воїнів АТО, ОУН – УПА, афганців, шефство і допомога  їм, 

одиноким людям  похилого віку; 

-  щорічна благодійна акція «Великодній кошик воїнам АТО»; 

- Козацькі забави для учнів 1-4 класів; 

-  участь школи у святковому концерті до Дня Перемоги; 

- перегляд та обговорення кінофільмів на військову тематику; 

- виставки літератури на військову тематику; 

- проведення конкурсів серед юнаків школи «Козацькі розваги», «Ігри патріотів»; та серед дітей «Веселі старти»; 

- проведення у класах конкурсів «А нумо, хлопці!», присвячених Дню Збройних Сил України; 

- проведення екскурсій та мандрівок стежками історичного минулого рідного краю, визначними місцями України. 

Також, учні Козівської ЗОШ І-ІІІ ст..№2 Гладчук Назар, Кіт Дмитро, Кузьма Володимир, Гірняк Назар, Труш Микола, Хавалко В'ячеслав, Солтис 

Володимир, Писків Володимир взяли участь у військово-патріотичному вишколі, який тривав 9-10 серпня 2016 року. Вони показали свою 

відповідальність, відданість справі і добру фізичну підготовку. За сприяння райдержадміністрації організаторами вишколу «Захисти свій дім» був 

Микола Більчук. Молодь отримала навики  культури поводження з вогнепальною зброєю, основи рукопашного та ножового боїв, психологічну 

підготовку тощо.  

20 жовтня 2016 року на базі нашої школи проведено навчальні заняття з учнівською молоддю за сприянням відділу освіти та спорту 

райдержадміністрації. Для майбутніх захисників України навчання провели воїни-афганці Тернопільського Центру сприяння захисту Вітчизни 

«Булат». Вони ознайомили юнаків із навиками вогневої підготовки, тактико-технічною характеристикою зброї, інженерними боєприпасами.  

Вагому роль у формуванні національно свідомої особистості школяра відіграє формування любові та поваги до рідної мови,  вшанування видатних 

постатей  та особистостей України. 

Так, 22 лютого під керівництвом вчителя української мови і літератури Довгошиї Л. Р. було проведено інформаційно – просвітницьке заняття 

«Культура мовлення – духовне обличчя людини», присвячене Міжнародному дню рідної мови. Ведучі розповіли про слова-бур’яни (жаргонізми, 

вульгаризми, сленгові та просторічні слова), які засмічують мовлення людини, і звернулися до школярів бути гідними  найпершого і найголовнішого 

дару – мови, берегти Боже слово у чистоті, плекати його, розуміти його силу. 

02.12.16 відбувся захід, присячений 130-тій річниці з дня народження Іванни Блажкеич. В актовому залі школи було проведено літературно-музичну 

композицію "З любо'ю в серці до дітей іду", який підготували вчителі української мови та літератури Волкова Л. П. і Шевчук В. Й. з учнями 6 та 7-Б 

класів. Почесною гостею була Федик Ядвіга Миколаївна, яка поділилася своїми спогадами про Іванну Блажкевич, розповіла історію написання книги 

"Життя, віддане Україні", присвячену талановитій землячці. А також бібліотекар школи Меленчук Л. С. підготувала виставку творів знаної дитячої 

письменниці "Незламний дух і віра в Україну" 
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02.03.2017 проведено літературно-мистецьку композицію "Митець із кулею в серці", приурочену нашому земляку, справжньому велету мистецтва, 

королю режисури, одному із найсильніших і найталановитіших режисерів світу - Лесю Степановичу Курбасу. Захід підготували учні 10 класу під 

керівництвом класного керівника Гладчук Г.З. 

Весна – це пора Т.Шевченка: 9 березня - день народження великого поета, людини світлого розуму, чистих помислів та трагічної долі – 

Т.Г.Шевченка. 10 березня – це той день, коли людство вшановує пам'ять генія, що увійшов у безсмертя. Ці дві дати злилися в одну – Шевченківські 

дні, Шевченківські березини. Доброю традицією стало у Козівській ЗОШ №2 звертатися до Слова Великого Кобзаря, звіряти по ньому свої кроки, 

погляди. Декада української мови та літератури "Шевченківські березини", присвячена 203 річниці з дня народження великого Кобзаря, розпочалася 

зі флешмобу "Читання "Заповіту" Т.Шевченка". Учні школи мали можливість послухати цей твір 5 мовами: англійською – у виконанні Рокецького Б.,  

французькою – Атаманчук Т., німецькою мовою читала напам’ять Волкова Т., польською-Мандзій Р., білоруською – Кравчун О.. Рідною 

українською мовою «Як умру, то поховайте….» виконували всі учні школи. 

10-го березня 2017р. учні  6 та 11 класів під керівництвом вчителя української мови та літератури Волкової Л. П. підготували та презентували 

літературно-музичну композицію "Знать від Бога і голос той, і ті слова..."  Школярі інсценізували уривки з творів С. Васильченка "В бур'янах" та О. 

Іваненко "Тарасові шляхи", майстерно читали уривки із знаменитих поем українського Пророка. 

22.03.2017 року була проведена літературна композиція "Т. Г. Шевченко – художник, живописець, гравер", щоб через репродукції Шевченкових 

картин, художнє слово осягнути значення живописної спадщини Кобзаря, зацікавити учнів творчістю Шевченка-гравера, новатора офорту, чудового 

аквареліста; розвивати мовлення, мислення, увагу, вміння аналізувати повідомлення; виховувати повагу і шану до живописної спадщини великого 

сина України. Захід підготувала вчитель української мови та літератури Шевчук В.Й. разом з учнями 7-Б та 8 класу. 

22 травня учні 10 класу під керівництвом Гладчук Г.З. провели радіолінійку на тему "Останній шлях Кобзаря на Україну", приурочену дню 

перепоховання поета. Шляхи Шевченка та України єдині. І допоки ми йтимемо Шевченковою дорогою, доти буде існувати Україна, на олтар 

світлого прийдешнього якої офірував поет своє життя. 

Педагогічний колектив школи сприяє формуванню шани та поваги до національних символів та традицій. Вже стало доброю традицією відзначення 

Дня вишиванки в нашій школі. Саме тому, 18 травня учні та вчителі, вдягнені у святкові вишиванки, організували виставку різноманітних вишитих 

виробів та провели радіо лінійку «Україна вишиванками цвіте» 

Для повноти розкриття виховної діяльності у школі здійснюється проведення різних масових заходів шкільним бібліотекаром Меленчук Л.С.. Це 

уроки народознавства, конкурси, вікторини, брейн-ринги, уроки-зустрічі в бібліотеці, бібліотечні години спілкування. Традиційними в школі стали 

виступи бібліотекаря на педраді, класних годинах, інформаційні експрес-повідомлення, аналіз читацьких формулярів, визначення найактивніших 

читачів. Активно співпрацює бібліотекар з класними керівниками, психологом у питаннях роботи з обдарованими учнями. 

"Книга і читання - важливий чинник у вихованні духовних цінностей учнів". Під таким гаслом проходив в Україні щорічний Всеукраїнський 

місячник шкільних бібліотек. Наприкінці жовтня в нашій школі на загальношкільній лінійці оголошено про проведення акції-конкурсу "Подаруй 

книгу з автографом, побажанням - заяви про себе". Загалом фонд бібліотеки поповнився 56-ма новими та старими виданнями різної тематики. Класні 

керівники, як добрі наставники, показали приклад своїм вихованцям і від власного імені теж дарували майбутнім читачам книги. 

21 жовтня в Міжнародний День шкільних бібліотек для найменших школяриків - учнів 1-го класу у цікавій формі пройшов бібліотечний урок-гра 

"Бібліотека, книга і ти". 

 28 жовтня учні 3-Б класу взяли участь в проведенні круглого столу "Цікаве про книги". Перегляд електронної презентації "Надзвичайні книги світу" 

спонукав їх до обміну враженнями та думками про унікальні книги, які захоплюють подих та дивують нас своїми незвичними формами та 

властивостями. 
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З метою формування основ національних та загальнолюдських цінностей, умінь та навичок підтримки й збереження міжособистісної злагоди, 

моральних якостей, розуміння особистих, родинних, громадянських цінностей, засвоєння сімейних, родинних та суспільних цінностей у школі з 30 

січня по 03 лютого  в нашій школі проходив тиждень Духовності під назвою: « Усе починається з любові». У рамках тижня проведено радіо лінійку 

«Хай засіваються зерна любові», заняття - розважання для учнів початкової школи «Ісус Христос – найкращий зразок любові», та оголошено конкурс 

на кращу стінгазету під назвою : «Любов врятує світ». Тиждень проводила  вчитель основ християнської етики Швець Г.С. 

06.02.17 р., на завершення тижня  Духовності в нашій школі учні 8 класу (кл. керівник Швець Г.С.), провели цікавий виховний захід, де розказали 

про велику любов до Бога, до Батьківщини, до ближнього у віршах, прекрасних цитатах з Біблії, та переглядали відеоролики про велику любов в 

житті письменників. Дуже важливо у важкі часи для нашої країни і для нас всіх збагнути , наскільки важливим і потрібним є це прекрасне почуття 

дане Господом. 

Ціннісне ставлення до праці. 

Підвищення освітнього рівня, розвиток творчої активності учнів, активізація всіх форм позакласної роботи,  розвиток загального кругозору, 

підвищення культурного рівня  забезпечують предметні тижні у школі. Метою тижня англійської мови, який проходив з 12 по 16 грудня 2016.,  було 

вдосконалити мовні, мовленнєві навички; посилити культурознавчий  аспект в змісті навчання мови.;виховувати інтерес до вивчення англійської 

мови.  

У рамках тижня англійської мови, присвяченому  Року Англійської Мови в Україні, у нашій школі відбувся інтелектуально-розважальний захід "Are 

you smarter than an 11th Grader"? (Чи розумніший ти за одинадцятикласника?)  

Вже третій рік поспіль впродовж декількох днів літніх днів організовували цікаве та корисне дозвілля для учнів 5-8 класів Козівської ЗОШ І-ІІІст. 

№2 в англомовному таборі “Summer Miracles”. Керівник табору Наталія Петрівна Гурська (вчитель англійської мови), разом з класними керівниками: 

Голяс С. Є. (5 клас), Довгошиєю Л. Р. (7-А клас), Карпишин Г. С. (8 клас) та фасилітаторами, а саме своїми вихованцями-одинадцятикласниками 

Богданом Рокецьким та Вікторією Тютюнник та Тетяною Миколишин, студенткою ТДПУ ім.В Гнатюка, ІV курс, УФ–42 скеровували свою 

діяльність на залучення учасників табору до різноманітних форм ігрових занять задля цікавого спілкування, долання мовного бар’єру, розширення 

знань та стимулювання інтересу до предмету англійської мови. Виховний процес у таборі організовувався за тематичними днями, спрямованими на 

поглиблення знань з предмету в поєднанні з цікавим дозвіллям. Наш англомовний табір – це чудова можливість не лише підвищити свій рівень 

англійської мови, але й отримати море яскравих вражень, позитивних емоцій, і звичайно ж – інтерактивна співпраця учнів, випускників, студентів і 

вчителів англійської мови, української мови та зарубіжної літератури . 

Надзвичайно цікавим, актуальним та корисним став колективний навчальний захід (Workshop) «Майстерня фінансової грамотності»  на тему: 

«Фінансове шахрайство: як себе убезпечити в умовах розвитку сучасних технологій?» , який відбувся 24 лютого 2017 року у школі. Проводили 

заняття члени групи „Financial education”/„Фінансова просвіта”, створеної при кафедрі фінансів імені С.І. Юрія Тернопільського національного 

економічного університету – Письменний В.В., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів; Карпишин Н.І., кандидат економічних наук, 

доцент кафедри фінансів; Сидор І.П., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів; Русін В.М., кандидат економічних наук, доцент кафедри 

фінансів та студенти ТНЕУ.  Метою діяльності групи „Financial education”/„Фінансова просвіта” є залучення талановитої молоді до наукової 

діяльності та популяризації фінансових знань серед населення. Під час проведення заняття учасники в цікавій формі ознайомилися з основними 

видами фінансового шахрайства та способами захисту своїх коштів, взяли участь у тестуванні на виявлення рівня своєї фінансової грамотності, 

обмінялися пропозиціями щодо подальшої організації спільних заходів. 

Ринок праці стрімко змінюється, з розвитком глобальних технологій і постійним прогресом потреба в нових і перспективних професіях усе більше 

росте, тому педагогічний колектив приділяє належну увагу профорієнтації школярів. 16 березня 2017 р. фахівець з профорієнтації відділу надання 

соціальних послуг Козівського РЦЗ Слівінська Ірина Михайлівна провела інтерактивне спілкування на тему «Професії майбутнього» для учнів 8-9 
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класів з метою мотивації їх до вибору актуальних професій, затребуваних на ринку праці району. Ірина Михайлівна цікаво розкрила ринок нових 

професій, які увійдуть в ужиток після 2020 року.  

21 травня 2017 року учні 7-8 класів Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 провели захоплюючу екскурсію на V «Наукові пікніки» в м. Тернополі під 

керівництвом вчителя біології Атаманчук Н.Л. та вчителя хімії Машталєр М.П. Школярі мали змогу поспостерігати або взяти безпосередню участь в 

різнобічних дослідах з фізики, хімії, біології. На «Наукових пікніках» немає значення, які в кого оцінки в табелях і атестатах. Тут важливе значення 

відіграє іскорка до пізнання, яка запалюється в очах школярів при перегляді різноманітних дослідів. Діти не повинні боятися діяти і творити, 

рухатися вперед до відкриття нового. Частинку цієї енергії та жаги до пізнання кожен з нас взяв із собою, покидаючи «Наукові пікніки» 

Ціннісне ставлення до себе,  до свого фізичного Я: 

Одним із пріоритетних напрямків роботи педагогічного колективу є збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на 

здоровий спосіб життя. Кожна школа має бути школою сприяння здоров’ю. Життєдіяльність такої школи побудована на справжньому інтересі та  

повазі до дитини; на сприянні до пошуку особистого життєвого шляху; на формуванні і закріпленні соціального досвіду, а основне – на збереженні 

психофізичного здоров’я учня.. 

Оскільки збереження та примноження здоров’я школярів – одне із найважливіших завдань навчально – виховного процесу, у школі постійно 

проводиться просвітницька робота по  формуванню здорового способу життя та профілактиці шкідливих звичок серед школярів.. Традиційними 

стали  День здоров’я, «Козацькі забави» для учнів 1-4 класів, конкурс малюнків «Шкідливі звички – шлях до прірви», курс міні – лекцій «Азбука 

здоров’я» (Атаманчук Н.Л.), інформаційно – просвітницька година «Хто попереджений, той захищений» до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 

який провела психолог Давосир Л.О. (01.12.16), тематична класна година за темою «Якщо хочеш бути здоровим – будь!» для учнів 1-11-х класів. За 

ініціативи та сприяння президента школи Атаманчук Тетяни відновлено проведення ранкової гімнастики для школярів 1-4 та 5-11 класів. 

Класні керівники проводять регулярно інструктажі та бесіди з безпеки життєдіяльності: з правил поведінки під час навчально-виховного процесу: під 

час уроків, перерв, в їдальні, на подвір’ї, в спортзалі та на спортмайданчиках; з правил дорожнього руху; поводження з електроприладами, 

вибухонебезпечними предметами; протипожежної безпеки; правил поведінки на воді, у лісі, вдома; щодо попередження дорожньо-транспортних 

пригод; «Обережно, отруйні гриби»; «Правила дорожнього руху»; «Мінна безпека»; з профілактики шкідливих звичок; «Обережно ожеледиця!»; про 

обережне поводження з вогненебезпечними речовинами; про правила протипожежної безпеки під час проведення новорічних свят; про правила 

поведінки під час канікул. 

З 09.11 по 15.11 2016 року в школі проходив тиждень безпеки дорожнього руху. В ході тижня для учнів І – ХІ класів були проведені бесіди щодо 

попередження дорожньо – транспортного травматизму «Дитина - пасажир», «Захисти - засвітися», «Живи цікаво та безпечно». Вчитель предмету 

основи здоров’я  Дроняк О.Н. організувала проведення інформаційної години з даної тематики.  

13 жовтня 2016 р., напередодні Дня захисника України, у Козівській  ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбулося справжнє спортивне свято – відкриття 

сучасного спортивного майданчика із обладнаним інвентарем. Він став нагородою за перемогу у Всеукраїнському конкурсі  «Клич друзів - граймо 

разом! - 2016», організатором якого є Фонд Кличко. Почесними гостями нашого свята були директор фонду Кличко  Носенко Аліна Сергіївна , 

керівник департаменту спортивних проектів «Клич друзів – граймо разом!» Колеснік Віктор Іванович та керівник урочистого відкриття майданчика 

Мулярчук Олександр Вікторович. Щирою молитвою та свяченою водою благословив відкриття майданчика отець – декан Роман Рокецький. 

Представники фонду Кличко провели для школярів справжнє спортивне свято із змаганнями та нагородами. Новенькі спортивні снаряди 

приваблюють яскравістю барв і новизною.  

18 жовтня 2016 р. у Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 знову гучно, радісно та святково, адже саме сьогодні ми проводили офіційне відкриття 

оновленого спортивного залу, капітальний ремонт в якому відбувся за сприяння БФ «Світ дітей». На свято до нас завітали директор БФ «Світ дітей» 
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Цицик Любов Андріївна та Івашків Оксана Валентинівна - соціальний працівник фонду в Козівському районі. Задяки їм ми  можемо займатися 

спортом, зростати здоровими, мужніми, спритними та кмітливими, здобувати нові перемоги в такому гарному оновленому залі. 

У спортзалі нашої школи в суботу, 19 листопада, відбулися спортивні змагання  між учасниками проекту  «Chalece»  від благодійного фонду  «Світ 

дітей». Змагалися діти з Бережан та Козови. Організатором  заходу була соціальний працівник фонду в Козівському районі Івашків Оксана 

Валентинівна. Цікаві конкурси та естафети дуже сподобалися учасникам. Перемогу здобули козівчани. 

23 березня 2017 року відкрився плавальний басейн на території Козівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2, про який мріяли і якого усі з 

нетерпінням чекали ось уже понад 20 років. Він став закладом, в якому школярі можуть фізично розвиватися, гартуватися та зростати здоровими. 

24 травня 2017 року в Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 для учнів 5 - 9 класів проведено тренінгові заняття "Вбережи себе від ВІЛ/СНІД. Знати, щоб 

запобігти". Напередодні психолог школи Давосир Л.О. підготувала тренерів - учнів 8 класу, які провели такі заходи в кожному класному колективі. 

Тренери, використовуючи ігри, інтерактивні вправи, притчі, поглибили та закріпили знання учнів щодо ВІЛ-інфекції та СНІДу, їх вплив на організм 

людини, шляхи передачі та запобігання інфікуванню. У кожному класі школярі показали переваги здорового способу життя, стимулювали один 

одного до самостійного та свідомого вибору активної життєвої позиції, створили колажі «Реклама здорового способу життя». 

22 травня 2017 року на території Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 проведено тактико – спеціальні навчання 18-ї державної пожежно-рятувальної 

частини смт. Козови. 

Згідно тактичного задуму від директора школи Шиліги Б. Й. до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в біологічному 

кабінеті. До приїзду рятувальників начальник штабу ЦЗ Івахів М. І. провела загальну евакуацію всіх учасників навчально - виховного процесу. 

Швидко прибувши за вказаною адресою, рятувальники провели оперативне розгортання та приступили до евакуації потерпілих та гасіння пожежі. 

Фахівці ДСНС відпрацювали алгоритми дій при порятунку умовного потерпілого із задимленого середовища. Завдяки злагодженим та професійним 

діям вогнеборців умовну пожежу в школі вдалося швидко ліквідувати. 

Представник Управління ДСНС України у Тернопільській області майор служби ЦЗ Москалюк В. П. та начальник Козівського районного сектору 

підполковник Гетьман А. М. подякували за вдало проведену евакуацію всіх учасників навчально- виховного процесу, за вміння за достатньо 

короткий проміжок часу організовано, без паніки та скупчень залишити приміщення школи. 

 

Правовиховна робота 

Система виховання в Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 складається із взаємопов’язаних процесів формування духовної та естетичної культури, 

розвитку здорового способу життя, морального орієнтування та самооцінку і почуття власної гідності як основу становлення гармонійно розвиненої 

особистості. Одним із основних напрямків даної програми є  робота з правового виховання. Усвідомлюючи важливість радикальних змін в усіх 

сферах життя незалежної України, її національного відродження, педагогічний колектив школи, шкільний парламент, батьківські комітети 

впроваджують  в практику виховної роботи нові підходи, спрямовані на створення системи виховання на основі  християнської гуманізації  життя  

школи. 

Правова освiта учнiв не обмежується тiльки навчальними заняттями вчителя правознавства Федик І.М. Вона органiчно продовжується в позакласнiй 

та позашкiльнiй роботi. Про високий рівень правовиховної освіти свідчать щорічні високі результати на різних етапах олімпіади  з правознавства. 

Так цьогоріч,Тютюнник Вікторія та Репеха Соломія  в ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади юних правознавців  отримали дипломи І та  ІІ ступеня.  

28 вересня 2016 року в.о. начальник  Козівського бюро правової допомоги Дзюбан У.М. у Козівській ЗОШ І-ІІІ ст. №2 провела інформаційно-

просвітницький захід з педагогічним колективом школи на тему: «Надання правової допомоги». А з учнями 7-А класу Дзюбан У.М. провела бесіду 

«Наші права – щасливе дитинство», ознайомивши школярів з основними положеннями Конвенції ООН про права дитини. 
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Кожного року в груднi проводиться Всеукраїнський тиждень правової освіти та виховання. 5 грудня відбулося урочисте відкриття Всеукраїнського 

Тижня Права. Учні 1-4 класів здійснили цікаву Подорож в Країну Правознавства разом з учнями 9 класу. На кожній станції "Казковій", "Загадковій", 

"Мультиплікаційній", "Пізнавальній", "Ігровій" - учні знайомилися з правами дитини та вчилися ними користуватися.  

Також, в рамках  цього тижня  7 грудня Маркусь В.І.,  методист відділу освіти та спорту Козівської РДА, активіст Міжнародного центру 

перспективних досліджень провів цікавий урок – лекцію на тему  «Суть Конституції та її роль у повсякденному житті» для учнів 9-11 класів. 

Школярі мали змогу поспілкуватися, переглянути пізнавальні соціальні ролики,  отримати необхідну літературу з даного питання.  

8 Грудня  в школі  в рамках  Всеукраїнського Тижня Права   в  відбулося засідання Круглого столу «Відповідальність неповнолітніх за скоєння 

правопорушень. Ти і поліція» за участю учнів , вчителів та гостей -  Палюн Ольги Миронівни, старшого державного виконавця Козівського 

районного відділу Державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області Ляхович Оксани 

Андріївни, в.о. начальника відділу Козівського бюро правової допомоги Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

9  грудня  перший урок в школі був незвичайний – Всеукраїнський Урок Права « Права людини». Учні школи разом з вчителями переглянули фільм 

«Історія прав людини «. Вчитель правознавства Федик І.М. розповіла про основні міжнародні документи з прав людини, їх значення для кожної 

людини. Також учні,  під час перегляду презентації «Коли твої права порушено» , обговорювали як можна захищати свої права , до кого звертатися за 

допомогою. 

Тиждень Права в школі закінчився Правознавчим Турніром  «Права дитини». В Турнірі взяли учать  команди учнів:  Атаманчук Тетяна – капітан, 

Тютюнник Вікторія, Волкова Тетяна, Чорний Сергій, Солтис  Володимир, Бондарук Тетяна; вчителів: Давосир Лілія Олександрівна - капітан, Пітка 

Ірина Василівна, Карплюк Ольга Василівна, Дроняк Ольга Несторівна, Пуківський Василь Зеновійович; батьків: Пархуць Ірина Дмитрівна  - капітан, 

Фордзюн Ольга Петрівна, Фордзюн Юрій Володимирович, Книш Юрій Олександрович, Куйбіда Оксана Миколаївна, Поляк Олена 

Михайлівна.Пізнавальні і веселі конкурси були цікаві як для глядачів так і для самих учасників Турніру. Але найбільше сподобалися конкурси 

«Відгадай картинку» і «Оживи казку».  Вчителі  і батьки разом з учнями  грали ролі казкових героїв, розповідали, які права казкових героїв 

порушено. Це було класно! 

В школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі 

створені куточки державної символіки, робочий день розпочинається з винесення прапора та виконання Гімну України. 

Дирекцією школи, психологом  та класними керівниками постійно ведеться  належна робота з профілактики правопорушень, попередження  расизму 

та ксенофобії, виховання толерантного ставлення до людей. 

На обліку в ВКМСД учнів школи немає. На обліку у ССД перебувають діти, що опинилися в складних життєвих обставинах – Шило Юрій,  11 клас 

та Гуска Онсана, 2 клас, з якими також проводиться індивідуальна робота. 

Моніторинг перебування школярів на внутрішкільному обліку 

Облік  учнів і дітей, які 

проживають у сім’ях, 

що опинилися у 

складних життєвих 

умовах 

2009-

2010 

2010-

2011 

2011 - 

2012 

2012 - 

2013 

2013 - 

2014 

2014 -

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Усього учнів у школі 321 314 291 283 263 262 255 247 

На внутрішкільному 2 4 2 - - 2 3 2 
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обліку 

Сім’ї, що опинилися у 

складних життєвих 

обставинах 

2 1 1 1 1 1 2 2 

Постійно в школі проводиться індивідуальна робота з учнями, схильними до правопорушень: діалоги „Права і обов’язки учнів”, „Відповідальність  

неповнолітніх”, бесіди про поведінку в школі і поза нею, лекції про шкідливість нікотину, наркотиків та алкоголю, та неодноразово проводились 

зустрічі із начальником кримінальної міліції у справах неповнолітніх та працівниками служби у справах дітей. З учнями з девіантною поведінкою 

постійно працює психолог Давосир Л.О., проводить психокорекційні заняття, тренінги. Уся проведена правовиховна робота фіксується в облікових 

картках.  

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

Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», з метою організації роботи 

педколективу щодо попередження пропусків занять учнями та забезпечення здобуття громадянами України, які проживають в мікрорайоні школи, 

повної загальної середньої освіти, контролю за відвідуванням навчальних занять учнів 1-11 класів, своєчасного реагування на пропуски занять без 

поважних причин, попередження правопорушень, бродяжництва та дитячого травматизму серед учнів у школі створено систему роботи щодо обліку 

відвідування учнями навчальних занять. Для чіткої організації контролю складено циклограму заходів на 2016-2017 н/р., за якою працює 

педагогічний колектив школи. Так протягом року: 

• Черговий адміністратор регулярно веде облік відвідування учнями занять у спеціальному журналі, в який щоденно після першого уроку 

заносить відомості про відсутніх учнів. Інформація про відсутніх учнів щодня надається до відділу освіти Козівської райдержадміністрації. 

• класні керівники ведуть щоденний облік відвідування учнями навчальних занять, про що роблять відмітки на відповідній сторінці класного 

журналу і в журналі обліку відсутності учнів на уроках. Також класні керівники в журналі оперативного контролю за відвідуванням учнями 

навчальних занять подають інформацію про причини відсутності учнів;  

• класні керівники в журналі обліку відвідування навчальних занять учнів постійно вносять корективи щодо відсутніх учнів, що дозволяє їм 

наприкінці робочого дня отримати повну інформацію щодо відсутності учнів свого класу на уроках; 

• у класних керівників обов’язково  зберігаються документи, що пояснюють причини пропуску учнями навчальних занять. Перевірка 

відповідності цих документів відміткам пропусків у класних журналах та журналі обліку відвідування проводиться щомісячно;  

• більшість пропусків навчальних занять підтверджені довідками про хворобу або записками від батьків про причини пропусків.  

Класні керівники Гурська Н.П., Швець Г.С. ведуть папки відвідування класу, де в окремому файлі згідно списку школярів, збирають довідки та 

пояснюючі записки від батьків.  

У 7 - Б  та 9 класах комісією дисципліни та порядку додатково ведеться зошит з обліку відвідування навчальних занять школярами, результати якого 

обговорюють на виховних годинах. 

Протягом навчального року в школі працює Рада профілактики правопорушень, головна мета діяльності якої - залучення учнів до навчання, корекція 

девіантної поведінки. На засідання Ради запрошуються батьки учнів, схильних до запізнень на уроки, батьки учнів із сімей зі складними життєвими 

обставинами, які безвідповідально ставляться до контролю за відвідуванням  дітьми навчальних занять. 

Певну роль у профілактиці правопорушень серед учнів школи відіграє шкільна рада профілактики правопорушень, яка продовжує повноваження за 

наказом директора школи від 29.08.2016 року №98. Робота ради профілактики планується на рік . На засіданнях Ради розглядались випадки 

порушення  поведінки учнями, схильними  до порушень  дисципліни, пропусків занять без поважних причин. Всього розглянуто – 6  випадків  

порушення дисципліни. 
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Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з 

батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та  прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з 

дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за 

інтересами, залучають до роботи у класі та в школі 

Робота з батьківською громадськістю одна із важливих умов успішного здійснення НВП навчального закладу. 3 березня 2017 року, в актовому залі 

Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбулися загальношкільні батьківські збори. Розпочала збори заступник директора школи  з навчально-виховної 

роботи Івахів М. І., яка ознайомила всіх із темою батьківського всеобучу «Групи «смерті». Зворушив усіх присутніх виступ  психолога Давосир Л. О., 

яка змусила замислитись батьків над окремими аспектами у вихованні своїх дітей. Проаналізувавши результати анкетування, проведеного серед 

учнів школи про обізнаність дітей щодо небезпек, які чатують на них в Інтернеті, Лілія Олександрівна зазначила, що діти проводять більшу частину 

свого вільного часу в соціальних мережах, переглядаючи відео, слухаючи музику, спілкуючись з друзями. Саме тут в Інтернеті дітям загрожує 

небезпека – «групи смерті», про які ми щодня чуємо із ЗМІ, гортаючи стрічки новин. «Море китів», «f57», «Тихий Дім», «Розбуди мене о 4.20» - усе 

це невелика частина груп смерті таких актуальних нині серед підлітків. Батьки переглянули презентацію та фрагменти відео про суть цієї гри, про те, 

як заманюють дітей у тенета гри, та про зафіксовані випадки спроб до суїциду у нашій державі. Психолог школи надала батькам поради як вберегти 

дітей, на що звертати увагу при спілкуванні з дитиною. Батьки мають бути для своїх дітей друзями, з якими дитина може порадитися, поговорити, 

відпочити, провести вільний час. Тільки доброзичливі, довірливі стосунки у сім’ї – це запорука здорової нації.  

Питання роботи школи з профілактики навмисних самоушкоджень та попередження правопорушень серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях 

педагогічної ради, нарадах при директорі, засіданнях методичного об’єднання  класних керівників: 

 на педагогічній раді «Про посилення профілактичної роботи в учнівському середовищі щодо недопущення суїцидальних випадків» (25.01.17) 

 на педагогічній раді «Моделювання конкурентоспроможної особистості школяра  в умовах інноваційного розвитку освітнього середовища» 

(листопад 2016) 

  на розширеній виробничій нараді   «Робота педколективу з удосконалення військово-патріотичного виховання учнів, формування готовності до 

захисту України» (грудень 2016); 

 на розширеній виробничій нараді «Шляхи удосконалення роботи педколективу  зі зміцнення дисципліни й попередження правопорушень серед 

учнів»  21.02.17) 

Робота учнівського самоврядування 

З метою організації змістовного дозвілля, об’єднання зусиль педагогічного й учнівського колективів, в школі у 2016-2017 н.р. продовжував активно 

працювати шкільний парламент під чільним керівництвом президента школи Атаманчук Тетяни . Заступником директора з виховної роботи, 

педагогом-організатором разом з парламентом складено план роботи та розроблено заходи щодо активізації роботи учнівського самоврядування. 

Шкільний парламент – орган  учнівського самоврядування  учнів 5-11 класів, мета якого сформувати у дітей активну позицію у вирішенні шкільних 

та класних проблем, розвивати комунікативні навички, вміння співпрацювати на засадах партнерства, демократії. Орган самоврядування має свій 

Статут і свою символіку. У Статуті відображені права та обов’язки учасників учнівського самоврядування, визначені основні напрямки роботи 

учнівської організації.  

З метою формування правової культури та активізації участі учнів в шкільному житті  розроблено Положення про вибори президента учнівського 

самоврядування. Проводиться передвиборча  агітаційна компанія,  де кожен кандидат пропонує свою  програму з пропозиціями покращення  

шкільного життя. Президент школи та парламент тісно співпрацює з адміністрацією та вчителями, суттєво впливає на організацію шкільного процесу 

та бере на себе відповідальність за організацію позашкільних заходів, вивчає думку учнівського колективу, розробляє плани діяльності кожного 

міністерства та реалізує їх, займається творенням власних внутрішкільних законів. Так, президентом школи було організовано реалізацію проекту 
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«Квіти пам’яті», флешмоб «Ми – діти твої, Україно!» (01.09.15),  загальношкільна акція «Подаруй любов ближньому» та розважальна гра «Давайте 

жити дружньо!» до Дня Святого Валентина. Незабутніми стали у школі  святкова імпреза до Дня учителя «Учителеві жовтень посміхається» та 

новорічний мюзикл, підготовлений випускниками, під керівництвом Атаманчук Н.Л. та Сточанської О.І. 

26 квітня в школі розпочалась передвиборча кампанія «Вибори президента шкільного самоврядування». Цьогоріч учнівськими колективами на пост 

президента висунуті – Футко Аня, Хвастик Тетяна, Пархуць Олександр. 15 травня, в актовому залі школи відбулася прес-конференція «Що я можу 

вам запропонувати!?» кандидатів на посаду президента учнівського самоврядування.  

16.05.2017 року у Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 панувала інтригуюча та хвилююча атмосфера, адже проходили вибори президента учнівського 

парламенту. Протягом дня до кожного класного колективу, вчителів завітала виборча комісія та спостерігачі від кандидатів. Члени комісії роздавали 

бюлетені, у яких кожен повинен був поставити відмітку навпроти тої кандидатури, яку він бачить майбутнім президентом нашої школи. Загалом 

проголосувало 160 осіб. Результати виборів виявилися такими: 

Хвастик Тетяна – 50,6 % (81 голос), 

Футко Анна – 28,8% (46 голосів), 

Пархуць Олександр – 19,4% (31 голос), 

Не підтримую жодного кандидата – 1,2% (2 голоси). 

За результатами голосування перемогу отримала Хвастик Тетяна, яка після складання присяги та передачі повноважень на Останньому дзвонику 

обійняла посаду президента школи.  

26 травня 2017 року в Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 відбулася прощальна конкурсно – розважальна вечірка «Бенефіс 11-класу», підготовлена 

ЗДВР Атаманчук Н.Л. та педагогом – організатором Сточанською О.І.). Випускники мали змогу продемонструвати наскільки вони здружилися та 

пізнали один одного, навчилися читати по жестах, міміках та губах, впізнавали дитячі фотографії та передбачали, яке майбутнє чекає цього 

випускника, відгадували фото зошитів своїх однокласників, експромтом розіграли уривок із казки.  Під час заходу відбувалася церемонія 

нагородження випускників в найрізноманітніших номінаціях. Своїми спогадами та побажаннями поділилися  перші вчителі випускників. Особливо 

трепетно звучали слова молодших школярів.  Кожен з класних колективів пригадав приємні чи жартівливі ситуації із спільного життя з 11-

класниками, їхні повчальні уроки та прикладом в чому вони стали для молодших школярів. Свій бенефіс випускники завершили піснею, в якій 

висловили слова вдячності кожному вчителеві, технічному персоналу та молодшим школярам за прекрасні миті шкільного життя.  

Ціннісне ставлення до людей. Волонтерство і благодійність.  

Плідним результатом діяльності школи, як громадсько – активної є постановка вистав та урочистостей (День Незалежності, Шевченківські дні, Свято 

Матері) спільно з працівниками будинку культури, тісна співпраця о. Романа Рокецького у вихованні школярів, проведення щомісячних зустрічей із 

школярами, виведення Великодніх гаївок та забав спільно з громадою та вихованцями дитячого садочку – ясла «Ромашка», прибирання території 

селища цукрового заводу, благодійні акції «Острів душі», «На шляху до мрії»,  «Від серця до серця», «Діти - дітям».  

В рамках  «Весняного тижня  добра - 2017» під керівництвом Атаманчук Н.Л., школярі доброчинними діями та вчинками намагалися наповнити свої 

душі світлом напередодні світлого свята Христового Воскресіння. Так у школі було проведено: 

 Діяльність волонтерських загонів «Простягни руку допомоги одинокій людині»; 

 Завершення Всеукраїнської акції «Серце до серця»; 

 Майстер – клас «Котилася крашаночка» із виготовлення великодніх крашанок по техніці квілінгу під керівництвом Нечипорук А.В., керівника 

гуртків дитячого парку «Лісова пісня»; 

 Благодійна акція «Великодній кошик воїнам АТО; 

 Завершення Всеукраїнської екологічної акції «Зробимо Україну чистою разом!». 



 42 

Напередодні свята Воскресіння Господнього за давньою українською традицією учні 5-10 класів під керівництвом вчителя трудового навчання 

Дроняк О. Н. виготовляли великодні писанки і крашанки. Ними вони прикрасили символічне дерево, яке назвали «Писанковий рай» і встановили у 

вестибюлі школи. Цей проект відображає національну символіку, великодній дух і неабияку творчість наших школярів. Також серед учнів молодших 

класів було проведено конкурс "Писанка". Кращі роботи було оформлено в колаж. 

ГО «Об’єднання «Самопоміч» Козівського району спільно з Козівською ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 та управлінням праці провели акцію, в рамках 

проекту «Відповідальне місто», котра відбулась 22.08.2016 р. До акції було залучено 3 учнів 8 класу Хвастик Тетяну, Атаманчук Уляну й Магзір 

Олену. Дівчата також є учасниками постійного волонтерського загону школи. Вони відвідали двох одиноких людей похилого віку Олександру 

Макарівну Оріхович та Скорик Володимиру Іванівну, Юні волонтерки допомагали їм по господарству, прибирали в будинку та в садку. 

Вже традиційно наша школа  спільно з отцем Романом Рокецьким, з вихованцями дитячого садочка «Ромашка» та громадою церкви Святого Василія 

Великого проводить Великоднє дійство – гаївки. 18 квітня, одразу після Святої літургії на церковному подвір’ї зібралося багато людей.         

Незважаючи на прохолодну погоду, дуже по-особливому у щирому виконанні дітей звучали вірші,  ігри, забави,  гаївки, які відображали радість 

Воскресіння Господнього та приходу весни.  Діти веселилися від душі, навколо панувала атмосфера свята, яке  запалило іскру радості, добра, 

щирості у душі кожного. 

Щороку в травні відбувається загальношкільна акція "Знаємо, пам'ятаємо, шануємо!", в ході якої учні школи відвідують ветеранів, воїнів АТО, 

учасників ОУН –УПА за місцем проживання. Також напередодні Дня примирення учні школи взяли участь у Всеукраїнському проекті «Квіти 

пам’яті» з виготовлення червоних маків під керівництвом вчителя трудового навчання Дроняк О.Н. і відправлення їх у зону АТО. 

За тісної співпраці та реалізації ідей громадсько-активної школи наші учні мають змогу займатися  у різноманітних гуртках БДЮТ, дендропарку 

«Лісова пісня», спортивних секціях ДЮСШ, приміщення для занять яких виділені у нашій школі. 

Ціннісне ставлення до природи. Екологічне виховання.  

Учнівський та педагогічний колектив Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 долучився до реалізації освітньо-екологічного проекту «Мрій і дій» БФ 

«ОВЕС».  В рамках реалізації важливою є освітня складова проекту. Активісти шкільного парламенту  мають змогу переглядати відеоуроки БФ 

«ОВЕС», які не тільки сприяють формуванню екологічної культури, а ще й навчають школярів бути успішними людьми, вміло та наполегливо іти до 

досягнення своєї мети.  

Адже якщо ми хочемо зростати здоровими та щасливими, то перш за все необхідно з любов’ю та розумінням ставитися до навколишнього 

середовища. Саме тому, ось уже понад три роки поспіль, у нашій школі сортується сміття: макулатура та використані батарейки. А з початком 

бойових дій на сході України ми активно долучилися до реалізації проекту «Добро жменями», в ході якого збираємо пластикові кришечки на 

благодійність (для протезування воїнів АТО). Проте існувала проблема із вивозом використаних батарейок та забору даних кришечок. Прочитавши 

про БФ «ОВЕС», ми зрозуміли, що є люди, які допоможуть нам у вирішенні ситуації і забезпечать перевізника для забору зібраної вторинної 

сировини. Ми прекрасно усвідомлюємо, що такі дії змінюють принципи нашого життя, наших сімей. Спільними зусиллями з громадою ми навчимося 

сортувати сміття, ми покращимо екологічну ситуацію в нашому мікрорайоні, в нашому містечку, сприятимемо поширення екологічної культури 

серед українців. Ми раді з того, що щоразу знаходимо до співробітництва нових друзів, яким небайдужа доля нашої країни. Адже БФ «ОВЕС» 

нетільки допомагає воїнам АТО,  дбає про чистоту України, а ще й піклується про підростаюче покоління, допомагає їм самореалізуватися в житті. 

6 березня 2017 р. в Козівській ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 знову стартувала щорічна  Всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою разом!». Зусиллями 

учнів та вчителів було прибрано пришкільну територію, а за сприяння С. Довбалюка, директора комунального підприємства «Благоустрій», було 

виділено транспорт для вивезення сміття. Наша школа знову засяяла чистотою, охайністю та новими барвами.  

Вже стало доброю традицією Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 напередодні Дня довкілля проводити різноманітні акції екологічного спрямування. 

Так, цьогоріч ми активно долучилися до Всеукраїнської акції «Зробимо Україну чистою разом!». Учні 5-6 класів прибирали від сміття територію 



 43 

дендропарку «Лісова пісня», який є красою, перлиною Козівщини і прекрасним місцем відпочинку для молоді. Школярі 7-11 класів організували 

волонтерські загони і пройшлися вуличками селища цукрового заводу, збираючи у жителів пластикові пляшки.  

В травні 2017 року  учні Козівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 , під керівництвом вчителів біології Атаманчук Н.Л. та Карплюк О.В., висадили розсаду 

чорнобривців та агератуму в рамках реалізації Всеукраїнської акції «Прапор України – прапор миру». 

За активну життєву позицію, добрі справи, чуйне ставлення до потреб інших людей, милосердя, творчий підхід, ініціативність та старанність учнів 

Козівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 нагороджена дапломом та відзнакою благодійного фонду "ОВЕС" в реалізації проекту "МРІЙ і ДІЙ". 

Ціннісне ставлення до культури та мистецтва. 

З метою збереження та примноження українських народних звичаїв, традицій, культури та побуту нашого народу, з вересня 1992 року при школі 

працює народознвчий музей «Бабусина світлиця», який  пройшов перереєстрацію в обласному управлінні освіти та наукової діяльності у  2015 році 

(реєстраційне свідоцтво №20-49 про облік музею при дошкільних, загальношкільних, позашкільних та ПТНЗ системи МОН України, наказ від 

23.12.2015р. № 361 департаменту освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації). Керівником музею призначено Карплюк М.С. 

Спрямовує роботу музею рада, яка обирається на загальних зборах його активу. 

      18 травня 2017р. з нагоди Міжнародного дня музеїв в управлінні освіти і науки облдержадміністрації відзначили кращих педагогів – організаторів 

і знавців музейної справи навчальних закладів області. Начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома привітала присутніх з 

професійним святом і вручила дипломи Міністерства освіти і науки України керівникам зразкових шкільних музеїв. Один з дипломів отримав і 

народознавчий музей «Бабусина світлиця» Козівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2. 

У школі функціонує також зал національного відродження (керівник Давосир Л.О.), в якому наявні експозиції з історії України та Козівщини. Він 

сприяє глибинні засвоєння знань у даному напрямку, повноті розкриття творчих можливостей школярів. Адже регулярно працюють тематичні  

виставки стіннівок, малюнків школярів. 

Конкурси та змагання 

Про забезпечення школою  умов для розвитку особистості кожного школяра  свідчать високі результати нашого навчального закладу у різноманітних 

конкурсах, змаганнях, олімпіадах тощо. 

Активну роботу проводить педагогічний колектив школи з розвитку в школярів інтелектуальної обдарованості. Так, щороку ми є активними 

учасниками різноманітних конкурсів, змагань та олімпіад: 

Тетяна Волкова, учениця 11 класу, нагороджена дипломом ІІІ ступеня в обласному етапі  конкурсу есе «Вивчай мову – пізнавай світ» («Learn the 

language – learn the world»), який проводився з метою виявлення творчо обдарованої молоді, розвитку потенціалу та підвищення рівня англомовної 

освіти в Україні 

З метою виховання у підростаючого покоління дбайливого ставлення до водних ресурсів, важливості їх збереження, а також розкриття творчих 

здібностей дітей, в рамках відзначення Всесвітнього дня води Тернопільське обласне управління водних ресурсів щорічно проводило конкурс серед 

школярів Тернопільщини «Вода – це життя». Серед наших школярів взяли участь у даному конкурсі Атаманчук Тетяна в номінації «Твір» та Ганас 

Ірина в номінації «Малюнок» (керівник Атаманчук Н.Л.). Президент нашої школи, учениця 11 класу, Атаманчук Тетяна, виборола перемогу: І місце 

в номінації «Твір» у віковій категорії 13-18 років. 12 квітня 2017 року, начальник Бережанського територіального відділення водних ресурсів Голова 

Остап Михайлович перебував в нашій школі з метою нагородження грамотою  та цінним подарунком  Тетяну та керівника. 

Щороку учні нашої школи беруть активну участь у Всеукраїнському конкурсі учнівських робіт "Історія і уроки Голокосту" ім І.Б.Медвинського. 

Цього року у м.Києві гідно захищали свої наукові роботи Репеха Соломія, Гловин Анастасія, Іваськів Олег (керівник вчитель історії Федик І.М.). за 

що були нагороджені грамотами лауреатів конкурсу. 
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Команда учнів 8-9 класів «220 V» в складі Репехи Соломії, Гловин Анастасії, Хвастик Тетяни, Магзір Олени, Ярошевської  Ілони (керівники 

Атаманчук Н.Л., Давосир Л.О.) взяла активну участь в інтелектуальному  брейн-ринзі між учнями  козівських шкіл, що проводився за сприяння ГО 

«Самопоміч Козівщини», де посіли 2 місце і були нагороджені поїздкою у м.Тернопіль. 

Щороку педагогічний  колектив школи  сприяє розвитку у школярів рухової (спортивної)  обдарованості. Учні показують високі результати та 

досягнення  у різних видах спорту. Так, 03 лютого 2017 року, під керівництвом методиста РМК Кріцака М.А. на базі Козівської ЗОШ І-Ш ст.№2 

відбулися районні фінальні змагання з баскетболу серед юнаків загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ст . , де наша команда посіла перше місце (керівник 

ПукІвський В.З.).  

17-19 травня команда нашої школи здобула також  перемогу в ХХІ спортивних іграх учнівської молоді Козівщини зі спортивного туризму. Школярі 

проявили неабиякі спортивні здібності, аби здобути два І місця на довгій командній дистанції "Крос- похід" та в туристсько - спортивному конкурсі, 

два ІІ місця у конкурсі "В'язання вузлів" та в змаганнях на дистанції "Комбінований топографічний маршрут" (керІвники  ПукІвський В.З., Процик 

С.В.). 

Сприяють  вчителі нашої школи розвитку в школярів художньої обдарованості. Так, щороку у районному етапі фестивалю–конкурсу патріотичної 

пісні, прози, поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова» посідають призові місця. У 2016-2017 н.р. ансамбль дівчат під керівництвом 

Зерук І.Б. посів ІІ місце в номінації «Патріотична пісня», в номінації «Образотворче мистецтво. Фотографія» - Ціцюра Д. ІІ місце (керівник 

Атаманчук Н.Л.), в номінації «Образотворче мистецтво. Графіка» - Іваськів О. ІІІ місце (керівник Вишневська Л.З.), в номінації «Образотворче 

мистецтво. Живопис» - Ярошевська І. , Фик М. ІІІ місця (керівник Вишневська Л.З.) 

Також наші школярі є активними учасниками та призерами щорічного районного етапу виставки – конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет». Так, 

грамотами відділу освіти та спорту нагороджені за високу майстерність, креативність , яскраву специфічність робіт в номінації «Новорічна 

композиція «Різдвяна казка»: за напрямком «Сюжетні композиції» Лістрова Світлана – 3-А кл (керівник Маглюк О.М.), Бача Ірина – 6 клас (керівник 

Дроняк О.Н.); за напрямком «Новорічні віночки - обереги» Вишневська Софія – 5 клас (керівник Вишневська Л.З.); за напрямком «Топіарії та 

букети» Яцко Аліна – 3-а клас (керівник Маглюк О.М.) 

Сприяє розвитку творчої особистості школяра і тісна співпраця нашого навчального закладу  з БДЮТ, дендропарком «Лісова пісня» та ДЮСШ.  Так, 

учениця 3-а класу Катя Васянович, вихованка гуртка «Мистецтво рідного краю» (керівник Сонсядло О. Д.) Козівського районному Будинку дитячої 

та юнацької творчості зайняла ІІ місце у першій віковій групі на обласному етапі Всеукраїнський конкурсу дитячого малюнка «Охорона праці очима 

дітей — 2017», який проводився з метою популяризації питань охорони праці, привернення уваги суспільства до існуючих проблем у сфері охорони 

праці та виховання високої культури безпеки праці серед молоді та з нагоди відзначення Всесвітнього дня охорони праці у 2017.  

Харонов Василь , який навчається в школі за індивідуальною програмою РВД, щороку є переможцем в номінації «Галицькі сувеніри, різдвяна 

атрибутика» в районному та обласному етапах виставці - конкурсу «Замість ялинки – зимовий букет» під чільним керівництвом Г.Л. Нечипорука, 

директора дендропарку «Лісова пісня» 

В розвитку творчих обдарованих школярів неабияку роль відіграє творчість, постійний пошук та самоосвіта  вчителів. Так, 3.11.2016 – 21.11.2016 

року вчитель історії Давосир Л.О. взяла участь в освітньому семінарі у Єрусалимі.  Український центр вивчення історії Голокосту разом з 

Меморіалом Яд-Вашем (Ізраїль, Єрусалим), за підтримки Євразійського єврейського провів  Одинадцятий щорічний навчально-методичний семінар з 

історії Другої світової війни та історії Голокосту в Європі для викладачів гуманітарних дисциплін з України, Молдови,Білорусі та Киргистану. В 

рамках семінару  було проведено лекції, дискусії,  практичні заняття з проблем вивчення Голокосту. Змістовною та навчальною була екскурсія по Яд 

Вашему:  Долина Общин, Сад Праведників, Вагон, Площа Варшавського гетто, Зал Пам’яті, Дитячий меморіал, Синагога. Кожен мав змогу 

попрацювати з архівами Яд Вашему.  Окрім того учасники семінару презентували свої навчальні заклади, ділилися досвідом та презентували свої 

проектні роботи.  Також було проведено екскурсії  Єрусалимом, педагоги мали можливість відвідати  Музей Ізраїлю, святі місця, історичні пам’ятки.   
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Робота класоводів і класних керівників 

Планування виховної роботи класними керівниками – один із головних факторів успішного виховного процесу. Класні керівники складають 

психолого-педагогічні характеристики класу, формують чіткі цілі та завдання виховної роботи з учнями. Планування  ведеться за такими розділами: 

основні виховні заходи розподілені за формуванням ціннісного ставлення школярів, індивідуальна робота з дітьми, робота з батьками. 

 Методичним супроводженням виховної роботи є засідання методичного об’єднання класних керівників 5-11 класів, виступи класних 

керівників на педагогічних радах, нарадах при директорі, нарадах при заступнику директора з виховної роботи, науково-методичних конференціях, 

педагогічних читаннях. 

 Виховна проблема методичного об'єднання класних керівників (керівник Атаманчук Н.Л.) «Діяльність класного керівника у формуванні 

конкурентноспроможної особистостї шляхом використання інноваційних технологій» дозволяла ґрунтовніше вирішити науково – методичну 

проблему школи.  

У 2016-2017 н.р. методичним об’єднанням класних керівників проведено 5 засідань, на яких розглядалися такі теми: 

1.Тема: «Стратегічні напрямки виховання у вимірах сьогодення» (вересень) 

2. «Формування конкурентноспроможної особистості школяра – потреба сьогодення» (листопад) 

3. «Модель формування успішного розвитку школяра» (січень) 

4. «Виховання як управління процесом розвитку особистості» (березень) 

5. «Учнівська молодь: цінності та пріоритети» (травень) 

Протягом навчального року класні керівники проводили активну позакласну роботу з школярами тісно співпрацюючи з батьківськими комітетами.  

Класоводом 2-го класу Куртяк Н.С. разом зі своїми учнями 28 листопада 2016 року в початковій школі була організована лінійка до вшанування 

пам'яті жертв страшного злочину: 84 роковини організованого комуністичною владою геноциду українського народу - Голодомору 1932- 1933рр. 

Після заходу всі присутні пом'янули загиблих хвилиною мовчання. 

10 жовтня для учнів початкових класів нашої школи був проведений літературно – музичний журнал, присвячений 130- тій річниці від дня 

народження письменниці, дитячої поетеси, української громадської діячки Іванни Омелянівни Блажкевич. Під час заходу учні 3-А класу розповіли 

біографію нашої славної землячки, читали вірші та співали пісні на слова Іванни Блажкевич. Була проведена виставка , організована шкільним 

бібліотекарем  під назвою «Крізь біль , з любов’ю - дітям». Усіх присутніх дуже захопив виступ запрошеної на свято відомої Козівської літераторки, 

колишньої учительки нашої школи Федик Ядвіги Миколаївни. Вона особисто була знайома з Іванною Блажкевич. Також Ядвіга Миколаївна 

презентувала свої книги про письменницю «Життя, віддане Україні. Спогади про Іванну Блажкевич». Захід підготували : класовод Маглюк О.М., 

вчитель музики початкових класів Карпишин О.М., бібліотекар Меленчук Л.С. 

30. 08. 2016 р. була організована та проведена екскурсія батьками та вчителями 3-Б класу (класовод Палюн Н.І.) у м. Бережани. Учні разом із 

батьками та вчителями відвідали Бережанський замок і краєзнавчий музей, а також побували у с. Лісниках, урочищі Монастирок, де пройшли всю 

Хресну дорогу, читаючи стації. 

24 жовтня 2016 року у початкових класах було підготовлено та  проведено  вчителем Палюн Н. І. та учнями 3-Б класу лінійку, присвячену до Свята  

14 жовтня . Учні розказали про День Покрови, УПА, День Захисника Вітчизни та декламували вірші. 

19.12.2016 року у початкових класах відбулось Свято Миколая. Виступ підготувала вихователь ГПД Мошковська Л. М. з учнями 3-А та 3-Б класів. 

29 вересня учні 5 – 6 класів на чолі з класними керівниками Голяс С. Є. та Дроняк О. Н., представниками батьківських комітетів Боднар Н. М. і 

Ориник К. С.  побували з екскурсійною поїздкою на Бережанщині. Діти відвідали замок Синявських, краєзнавчий музей, старовинну церкву 

Пресвятої Трійці. Учні пройшлися центром міста, піднялися на гору Лисоню, де 100 років назад українські січові стрільці, захищаючи м. Бережани, 
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спинили натиск російської армії. Діти мали можливість ходити місцями бойової слави і побачити війської трофеї, які залишилися тут після 

реконструкції бою. Поласувавши смачною піцою, всі в гарному настрої, з піснями поверталися додому. 

21 жовтня учні 5 класу разом із класним керівником Голяс С. Є. та головою батьківського комітету Боднар Н.М. побували з екскурсійною поїздкою у 

селах Козівського району Денисів та Ішків. У Денисові відвідали краєзнавчий музей та музей - садибу Іванни Блажкевич. В Ішкові відвідали 

унікальний Музей музичних інструментів.  

11 листопада відбулася зустріч учнів 5 класу з воїном АТО, випускником нашої школи,  Ігорем  Боднаром. Під час зустрічі діти дізналися про 

шкільні захоплення, навчання, місце роботи Ігоря Євгеновича. Найбільший інтерес викликали спогади про службу у ВМС України, зокрема, на 

посаді начальника розвідки  протитанкового дивізіону №406 військ берегової артилерії, яка захищає морські кордони України. У складі ОБАГ він 

проходив вишкіл на всіх навчальних базах   морського  узбережжя. 4 місяці разом з бойовими побратимами тримали оборону на вогневому рубежі: 

Водяне, Широкіне, Лебединське, Зайцево маріупольського напрямку. Вів розрахунок позицій противника, по яких стріляла наша артилерія. 

Демобілізувався 29 квітня 2016 року. Боєць показував учням фото та відеофрагменти про умови проживання солдатів, товаришів, зброю, 

волонтерську допомогу, дитячі малюнки тощо. Побажав п’ятикласникам добре вчитися, адже саме хороші знання з математики і фізики визначили 

його майбутнє як у мирний час, так і під час воєнних дій. 

14 березня у 5 класі (класний керівник Голяс С. Є.) була проведена година спілкування «Тарасовими шляхами», присвячена творчості Т. Г. 

Шевченка. Діти пригадали відому їм інформацію про великого поета, пройшлися шляхами його мученицького життя від с. Моринці до Чернечої 

гори. Вчителька та  учні читали вірші поета, п’ятикласники із захопленням слухали твори «Тече вода з-під явора», «Розрита могила», які  під 

супровід бандури виконувала  Пархуць Оленка. Підсумком години спілкування став тематичний плакат за творчістю Кобзаря, на якому учні записали 

події з життя поета та рядки віршів, що їм найбільше запам’яталися. 

Виховний захід на тему «За все, що маю, дякую тобі…», присвячений Дню матері, відбувся у 5 класі. Діти дарували своїм матусям вірші, пісні, 

жарти, побажання. Розповідали легенду-бувальщину «Дві матері», підготували гумористичну сценку за мотивами фільму «Татусеві дочки» та 

фотоколаж про своїх матусь. Те, як вони можуть вже зараз допомагати своїм ненькам у повсякденному житті, демонстрували у конкурсній частині 

свята, де змагалися дві команди «Волошки» і «Ромашки». Підготували свято класний керівник 5 класу Голяс С. Є. та вчитель музичного мистецтва 

Зерук І. Б. 

1-2 червня учні 6 класу з класним керівником Дроняк О.Н. та членами батьківського комітету Ориник К.С та Пуківським В.З. побували з 

екскурсійною поїздкою в с.Гутисько Бережанського району. Вони побачили краєвиди села, Карстові лійки, турецький цвинтар, кар'єр. Відвідали 

музей різьбярства та побуту. Діти ознайомилися з розмаїттям лікарських рослин, оздоровлювалися цілющою водою, що збагачена сріблом. Цікавим 

відпочинком та активним дозвіллям вони відзначили Міжнародний день захисту дітей. 

Здавна в Україні славилися в хлопцях такі якості, як мужність, шляхетність, ґречність… Щоб довести, що юнаки дійсно розумні, сильні, вправні, 

учні 7-А класу провели свято «Нумо, хлопці!» (класний керівник Довгошия Л.Р.). Дівчата підготували для однокласників різноманітні випробування: 

«Інтелектуальний конкурс», «Хто швидше?», «Найкращий кулінар», «Найкращий візажист», «Склади слово», «Відгадай мелодію»… Хлопці чудово 

справилися із завданнями, за що їх було відзначено в різних номінаціях і нагороджено призами. 

03. жовтня 2016 року  учні 7 – х класів під керівництвом класних керівників Довгошиї Л.Р., Шевчук В.Й. побували з екскурсійною поїздкою у  

Денисівському краєзнавчому музеї. Побували у меморіальному  музеї - садибі української патріотки, засновниці дитячих садків, поетеси І. О. 

Блажкевич. А також відвідали інтерактивний музей музичних інструментів «Камертон» у с. Ішків.  

10 грудня учні 7-Б (кл. керівник Шевчук В.Й.,) та 8 – го ( кл.керівник Швець Г.С.),побували в Тернопільському драматичному  театрі  ім. Т.Г. 

Шевченка на виставі « Пошилися в дурні». 
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8 червня 2017 року, учні 8 класу Козівської ЗОШ І – ІІІ ступенів №2 здійснили екскурс історичними пам’ятками Тернопільщини. Школярі відвідали 

Збаразький замок та замок Вишнівецьких. У м. Кременець діти піднялися на гору Бону, де мали змогу побачити руїни фортеці на Замковій горі. 

Екскурсію організувала вчитель історії Давосир Л.О. за сприяння класного керівника Карпишин Г. С. та батьків восьмикласників. 

Протягом 31 жовтня- 1 листопада,учні 9 класу відвідали " культурну столицю Європи" - місто Львів. Театри, історичні будівлі, пам'ятники, музеї 

,кав'ярні ,палаци - все це незамінна цінність міста. А духовна цінність приховується у кожному елементі Львова - запах смачної кави, привітність 

львів'ян, " подих" міста та живий дух історії ,що міститься у кожній споруді. Зокрема,для школярів було організовано дві ескурсії -" Середньовічний 

Львів. Підземелля', а також ' Сім чудес Львова". Чудову екскурсію та незабутньо проведений час організувала Федик Ірина Миколаївна 

25.09.2016 р. учні 9, 10 класів та вчителі нашої школи завітали на XIV фестиваль "Тернопільські театральні вечори. Дебют ", приурочений  світлій 

пам'яті нашого земляка Михайла Форгеля. Волинський музичний драмтеатр ім. Т.Г.Шевченка полонив глядача сучасною драмою " З любов'ю Оскар" 

Організатори поїздки: Федик І.М. , Сточанська О.І. , Гладчук Г.З.. 

26 жовтня пройшли батьківські збори у 5, 8, 7-А класах. Перед батьками п’ятикласників виступала психолог школи Давосир Л. О., яка розповідала 

про психологічні особливості адаптації п’ятикласників до нових умов навчання. У 8 класі психолог розкрила батькам проблему підліткового періоду 

та шляхи її подолання. 

      
 
 


