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Звіт  

директора опорного закладу 

«Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 

за 2019 – 2020 навчальний рік 

 

І.Організація освітнього процесу. 
 

«Розширилося інтелектуальне та організаційне ядро  

освітньої реформи – завдяки десяткам і сотням людей,  

які жваво відгукнулися на запрошення до діалогу.  

Спільною працею ми окреслили контури майбутньої української школи.  

Ці дні дуже важливі, бо інституційний фундамент  

для впровадження реформи варто формувати вже зараз.  

Образ майбутнього слід наповнювати змістом.  

Маємо створити нові механізми, правила, процедури,  

нову культуру управління й співпраці.  

Разом побудуємо європейське суспільство –  

суспільство освіченого загалу, високої культури  

і рівних можливостей». 

Лілія Гриневич,  

екс-міністерка МОН України 
 

 Організація освітнього процесу у 2019 – 2020 навчальному році була спрямована на 

реалізацію завдань, поставлених НУШ: 

- впровадження педагогіки партнерства (забезпечення на практиці плідної співпраці 

вчителів, батьків та дітей на засадах взаємодовіри та взаємоповаги); 

- досягнення балансу прав, обов’язків і відповідальності у трикутнику дитина – 

педагоги – батьки; 

- формування агентів змін серед педагогічної шкільної спільноти, які  будуть готовими 

до інновацій (не лише технологічних, але й ідеологічних); 

- врівноваження широких прав, які в рамках реформи здобули освітяни, із 

відповідальністю за результат; 

 

   Серед пріоритетних напрямків роботи адміністрації школи були наступні: 

- створення сприятливого освітнього середовища у закладі освіти; 

- формування високої академічної культури, носіями якої є педагогічні працівники 

освітнього закладу, здобувачі освіти та інші учасники освітнього процесу; 

- дотримання в освітньому процесі опорного закладу академічної доброчесності 

педагогічними працівниками, здобувачами освіти; 

- утвердження в опорному закладі моральних підходів до навчання та викладання на 

засадах взаємодовіри, взаємоповаги, чесності, відповідальності, об’єктивності; 

- дотримання високих професійних та етичних стандартів у всіх сферах діяльності 

освітнього закладу – освітній, науково – освітній, мистецькій, інноваційній; 

- забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності; 

- формування в педагогічному середовищі культури якості освіти як основи 

конкурентоспроможності  опорного закладу та його випускників; 

- формування довіри суспільства до системи та закладу освіти; 

- пошук ефективних адміністративних інструментів для визначення: 

 які найкращі складові освітнього середовища навчального закладу, а що 

потребує покращення; 

 що в роботі педагогів заслуговує підтримки, а що варто вдосконалити; 

 чи справедливо заклад освіти оцінює навчальні здобутки учнів і яким чином 

зробити це оцінювання ще більш ефективним; 
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 наскільки управлінські процеси закладу сприяють досягненню мети 

облаштуванню дружнього до дітей і ефективного шкільного життя та високої 

якості освіти. 

 

  З якими викликами зіткнувся колектив опорного закладу у цей проміжок часу?  

►Реалізація Концепції Нової української школи;  

►Впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти ;  

►Першопрохідці НУШ - першокласники 2018/2019 н.р. та 2019/2020 н.р.;  

►Побудова нової внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО; 

►Створення нового освітнього середовища;  

►Педагогічна свобода;  

►Управлінська автономія ЗЗСО; 

►Академічна доброчесність.  

 

Освітня робота опорного закладу впродовж 2019-2020 н.р. була організована згідно:   

- річного плану роботи опорного закладу; 

- перспективного плану роботи опорного закладу; 

- освітньої програми опорного закладу; 

- планів виховної роботи класних керівників;  

- плану роботи шкільної бібліотеки;   

- планів роботи предметних комісій опорного закладу;  

- планів гурткової роботи з учнями;   

- календарно – тематичного планування з основ наук вчителів – предметників;  

- Статуту опорного закладу; 

- Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу опорного 

закладу;  

- Положення про систему забезпечення внутрішньої якості освіти опорного закладу. 

 

 

   Колегіальним органом управління опорним закладом є педагогічна рада. В управлінні 

школою бере участь громадське самоврядування працівників закладу, учнів та їхніх батьків. 

Колегіальним органом батьківського самоврядування закладу освіти є батьківська рада.  

 

   Основним джерелом інформаційного забезпечення впродовж навчального року була 

мережа Інтернет.  

   Діяльність опорного закладу висвітлювалась на шкільному веб-сайті 

(http://yanivschool.kl.com.ua/). 
 

  У 2019 – 2020 навчальному році відповідно до вимог Закону України «Про освіту» № 2145-

VIIІ від 05.09.2017  (стаття 41, «Система забезпечення якості освіти»), згідно «Положення 

про систему забезпечення внутрішньої якості освіти опорного закладу» в опорному закладі 

було розпочато здійснення самооцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти 

за напрямком «Освітнє середовище закладу освіти» (безпечні умови навчання та праці; 

створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та 

дискримінації; формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання 

освітнього простору). 

 

ІІ. Забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами.  
 

   Кількість учителів – 85, з них:  

Основні працівники -  65 осіб                   Сумісники -  7 осіб                       Філії – 13 осіб 
«спеціаліст вищої категорії» – 48 осіб;   «сп. Вищ.» – 2 осіб;            «сп. Вищ.» – 4 особи; 

http://yanivschool.kl.com.ua/
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«спеціаліст І категорії» – 6 осіб;               «спец. І к.» – 1 особа;         «спец. І к.» –3 особи; 

«спеціаліст II категорії» – 2 осіб;             «спец. II к.» – 2 осіб;             «спеціаліст» - 4 осіб.   

«спеціаліст» - 9  осіб.                                  «спеціаліст» - 1 особа.           

Педагогічні звання:  

«учитель-методист» – 3 особи;          11-тий тарифний р. - 1 особа;   «старший учитель» – 1 

особа. 

«старший учитель» – 25 осіб;              «ст. учитель» – 2 особи;             11-тий тарифний р. – 2 

особи 
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ІІІ. Методична робота. 

 
«Школа українська буде успішна,  

якщо до неї прийде успішний учитель.  

Він – успішний вчитель та фахівець – вирішить  

дуже багато питань щодо якості викладання,  

обсягу домашніх завдань, комунікації  

з дітьми та адміністрацією школи.  

До дітей має прийти людина-лідер,  

яка може вести за собою,  

яка любить свій предмет, яка його фахово викладає». 

Концепція «Нова українська школа» 
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   Усвідомлюючи, що для досягнення завдань, поставлених НУШ, потрібен фаховий, 

ініціативний, вмотивований вчитель, методична робота в опорному закладі є одним з 

пріоритетних напрямків роботи. 

   Впродовж 2019 – 2020 навчального року адміністрацією школи було створено усі умови 

для підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

   Процес професійного зростання вчителя не обмежувався лише формами підвищення 

кваліфікації за межами закладу (курси підвищення кваліфікації при КЗ ЛОР «ЛОІППО», при 

методичному кабінеті відділу освіти Яворівської РДА, онлайн курсування на відповідних 

освітніх платформах – ЕдЕра, Просвіт, Освіторія, Всеосвіта тощо). Це є безперервний 

системний процес: обмін досвідом, розроблення системи навчальних занять, публікації в 

друкованих та електронних джерелах, самоосвіта. У більшості педагогів це є складовою 

учительського портфоліо як індикатору професійного зростання. 

   Напрями підвищення кваліфікації учителів були синхронізовані з освітньою програмою 

закладу освіти. 

   За результатами атестації педагогічних працівників у 2020 році, 21 педагогічний працівник 

відповідає займаній посаді, 1 учителю присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст ІІ 

категорії», 4 педагогам присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст І категорії», 2 

учителям присвоєно кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії», 4 педагогам 

присвоєно педагогічне звання «Старший учитель», 1 учителеві присвоєно педагогічне звання 

«Учитель – методист», інші учителі підтвердили відповідність раніше присвоєній 

кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєному педагогічному 

званню «Старший учитель». 

   Оскільки у процесі вивчення внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності 

та якості освіти відбувається узагальнення та аналіз процесу підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, то зростання якісно-кваліфікаційного рівня вчителів опорного 

закладу (відсоток учителів з першою, вищою кваліфікаційними категоріями та 

педагогічними званнями, див. Розділ ІІ)  свідчить про вдосконалення освітньої діяльності у 

закладі освіти. 

 

   Якість освітньої діяльності неможлива без інновацій. Інноваційна діяльність в освіті 

виявляється передусім в оновленні та освоєнні нового змісту освіти. Продуктами 

інноваційної педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему 

освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові чи вдосконалені. 

   Інноваційна робота в опорному закладі реалізується через дослідно-експериментальну 

роботу, участь у всеукраїнських та міжнародних освітніх проектах. Метою дослідно-

експериментальної роботи є дослідження, експериментальна апробація нових методів, 

засобів і форм освітнього процесу, освітніх технологій.  

   Учителька хімії Окулова О.В., яка сформувала команду творчих, ініціативних педагогів – 

агентів змін, впродовж 2019 – 2020 навчального року неодноразово ставала учасницею 

різноманітних фахових конкурсів, тренінгів, семінарів тощо: 
►”Вчитель року – 2020” в номінації “Вчитель хімії”(обласний етап, грудень 2019); 

►Топ – 20 Global Teacher Prize Ukraine; 

►Випускниця курсу Teaching ICT with Inquiry (навчання на основі учнівського запиту через дослідження) у 

European Schoolnet Academy; 

►Учасниця #MIEExpert 2019-2020 міста Львова і області Microsoft в освіті – Україна; 

► "Oksana Okulova has successfully attended the International Teacher Weeks Program 5 – 18 August 2018 at CERN, 

Geneva, Switzerland”; 

►Учасниця фестивалю «Khmelnytskyi EdFest – 2019. Start» 

►#GlobalTeacherPrizeUkraine, #Microsofteducation, #MicrosoftUkraine, #scientix, #SPW30, #GoLab. 

   У 2019 – 2020 навчальному році було продовжено роботу над реалізацією методичного 

проєкту, ініційованого викладачем кафедри освітньої політики КЗ ЛОР «ЛОІППО» Іриною 

Сислюк, «Впровадження наскрізних змістових ліній у навчальний процес». В рамках 

проєкту у школі було проведено методичні семінари, тренінги, зустрічі; також 

адміністрацією опорного закладу було відвідано навчальні семінару в опорних закладах 

Львівщини. 
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   В світлі сучасних подій, в освітній простір активно включається інфо-медійна грамотність, 

критичне мислення, інформаційна та візуальна грамотність. Розуміючи важливість питання, 

опорний заклад «Івано-Франківська ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Івана Франка» долучився до проєкту 

«Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Педагоги закладу (Марія Ліскевич – 

Карпа, Оксана Дацко – Онищак, Леся Ганзюк, Зеновія Борис, Наталія Гриньків) стали 

активними учасниками циклу тренінгів, на яких надаються онлайн-інструменти, які можна 

використовувати на уроках, а також презентації спеціально-розроблених навчальних 

матеріалів для наступних предметів: історія України та всесвітня історія, українська мова та 

література та мистецтво. В ході навчань педагоги мають можливість ознайомитись із 

методами подачі інформації, щоб допомогти учням набути навичок критичного сприйняття 

інформації й усвідомити цінності високоякісної інформації в контексті шкільної освіти. 

   Опорний заклад й надалі продовжує активну співпрацю з центром інноваційної освіти 

«Про.Світ». У 2019 – 2020 навчальному році адміністрація закладу за результатами відбору 

стала учасником онлайн – інтенсивну для директорів “Організаційна структура. Як 

налагодити процеси в школі онлайн”.  

   Опорний заклад продовжує працювати в напрямку stem – освіти. Досвід впровадження 

stem – освіти на уроках предметів природничо – математичного циклу в опорному закладі 

бере свій початок у 2014-му році. 

    Керівником творчої групи вчителів, які займаються впровадженням stem – освіти в 

навчальний процес, є вчитель хімії, завідуюча кабінетом хімії Оксана Окулова. У команді – 

вчитель біології Ольга Михайлишин, вчитель фізики Лілія Ларкіна. 

     Використаний власний досвід учителів щодо впровадження елементів STEM – освіти на 

уроках хімії, фізики, біології та позаурочній діяльності покликаний розв`язати  актуальну 

проблему зміни ролі учня з пасивного споживача готових знань на активного учасника 

власного освітнього процесу. 

   Провідною ідеєю досвіду є те, що використання STEM в процесі навчання хімії, біології, 

фізики підвищує ефективність навчання, мотивацію до самостійного здобуття знань, сприяє 

формуванню ключових компетентностей учнів. 

    Для реалізації ІКТ – складової Оксана Окулова використовує ряд програм та електронних  

ресурсів, зокрема програми Microsoft, GoLab, Graasp. 

  Використання елементів STEM – освіти на уроках хімії, фізики, біології та в позаурочних 

заходах сприяє підвищенню інтересу до вивчення предметів, посиленню мотивації до 

вивчення природничих наук в цілому.  

   Під керівництвом педагогів учні опорного закладу прийняли активну участь у тематичних 

конкурсах та змаганнях - «Кристали», Beam Line for school competition, STEM  Discovery 

Week, Diversity in STEM,  Eratosthenes Experiment, Science on Stage Ukraine, The Friendly AI 

 

 Проєкт «Застосування ресурсів веб – платформи Go – Lab у навчанні природничо 

– наукових дисциплін з елементами STEM» (керівник Оксана Окулова) переміг у 

європейському конкурсі STEM Discovery Week 2019, девізом якого було «Кращі 

практики використання інноваційних ресурсів STEM». 

    Цей проєкт також був представлений на ІІ Міжнародній науково – практичній конференції 

«Актуальні аспекти розвитку STEM – освіти у навчанні природничо – наукових дисциплін», 

що відбулася 15 – 16 травня 2019 року та міститься в друкованому вигляді у збірнику 

матеріалів конференції. 

 У 2020 році учні школи стали активними учасниками Всеукраїнського STEM – 

тижня: експериментували, досліджували.   STEM – тиждень 2020 у нашому 

опорному закладі мав на меті формування навичок використання наукового методу та 

інженерного проектування в учнів .  

   Протягом тижня учні  класів моделювали процеси та явища з використанням підручних 

матеріалів  («Кислотні дощі», «Фотосинтез», «Колообіг води в природі») та виконували 

експериментальні дослідження за власним вибором з доступних речовин (підібрані відео 

безпечних домашніх експериментів).  
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   За результатами проведення школа та учні отримали сертифікати від Інституту 

модернізації змісту освіти МОН. Матеріали будуть надруковані у збірнику результатів, який 

видає ІМЗО. 

 Школа підготувала і подала два проєкти на європейський STEM – Discovery Week 

2020.  

   Усі напрацювання активно поширюються, зокрема через участь в конференціях: ІІІ 

Міжнародна конференція «Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-

наукових дисциплін»  у 2020 році, матеріали поміщені в збірник тез. VІ Науково-методична 

конференція “Сучасні тенденції навчання хімії” – представити досвід довірили від вчителів. 

 

   Вільному розвитку сприяє творче середовище. 

  Таке середовище організовується в опорному закладі. Зміні підлягають фізичне просторово 

– предметне оточення, методи та засоби навчання. 

   В опорному закладі зростає частка командної, проектної, групової діяльності у 

педагогічному процесі. 

   Організація нового освітнього середовища потребує широкого використання нових ІТ – 

технологій, нових мультимедійних засобів навчання. З цією метою придбано мультимедійні 

комплекси, оновлено лабораторні бази для вивчення предметів природничо – математичного 

циклу. 

 

   В опорному закладі організовано інклюзивне навчання. Для учнів з особливими потребами 

створено індивідуальні програми розвитку, психолого – педагогічний супровід і необхідні 

засоби навчання. Працює логопедичний центр. 

 

   2019 – 2020 навчальний рік був непередбачуваним та сповненим викликами! Адміністрація 

та педагоги опорного закладу разом вчились новим форматам роботи та навчання, 

опановували нові інструменти, виходили за рамки своїх звичок, а часто і можливостей.  

  З початку карантину адміністрація закладу  пропонувала педагогам різні можливості для 

онлайн-навчання та професійного розвитку, а учителі натхненно цікавились ними, брали 

активну участь в самих заходах, а також в плануванні графіку навчань, коли ділились своїми 

враженнями, потребами в навчанні, в організаційних питаннях щодо налагодження 

дистанційного навчання. 

   В період карантину педагоги опорного закладу використовували наступні інструменти 

дистанційного навчання: 

Платформи:  
- Ukrainian English Language Teacher Learning Platform ( https://nus-english.com.ua); 

- Освітній проект «На Урок» ( https://naurok.com.ua/webinar); 

- Всеосвіта (https://vseosvita.ua/library/platformi); 

- Osvitoria; 

- LearningApps.org; 

- Zoom (відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат і мобільна спільна робота). 

Соціальна мережа: 
- YouTube; 

- WhatsApp; 

- Viber. 

Веб-ресурси: 
- Google Classroom; 

- Сайт_УрокОк(urokok.com.ua); 

- Рadlet.com; 

- Ed-era, 

- Gioshool,  

https://www.facebook.com/Ukrainian-English-Language-Teacher-Learning-Platform-221371372013940/
https://prometheus.org.ua/
https://www.ed-era.com/
https://vseosvita.ua/library/platformi
https://classroom.google.com/h
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- Mozaweb 

Початкові класи: 

- video.novashkola.ua 

- nayrok.com.ua 

- learning.ua 

- svitdovkola.org 

- YouTube.com 

- Rozumnichki 

- Проект “Віртуальна школа» 

- Viber 

- Schkola.in.uа 

 

 

IV. Організація підвозу здобувачів освіти. 

 
У 2019 – 2020 навчальному році до опорного закладу довозилося 94 здобувача освіти. Підвіз 

здійснювався шкільним автобусом ВС 0742НС, Еталон А 08116 Ш – водій Шипка Василь 

Степанович, військовим автомобілем УАЗ 39621, військовий №6149 К8 – водій Леуш Олег 

Євстахійович. 

с.Лелехівка – 27 учнів (шкільний автобус). 

с.Ямельня – 20 учнів (шкільний автобус). 

с.Страдч – 29 учнів (9уч. + 2 ДНЗ), (шкільний автобус). 

в/ч «Булава» - 11 учнів (9уч. + 2 ДНЗ), (військовий автомобіль). 

с.Ставки – 3 учні (рейсовий автобус Львів – Млинки). 
с.Великополе – 2 учні (рейсовий автобус Львів – Затока). 

с.Затока – 1 учень (довіз батьками). 

с.Кожичі – 1 учень (шкільний автобус). 

 

 

V. Рівень навчальних досягнень здобувачів освіти (якість знань). 

     

 
«Нова українська школа  

буде працювати на засадах  

особистісно-орієнтованої моделі освіти. 

 У рамках цієї моделі школа максимально  

враховує права дитини, її здібності, потреби та інтереси,  

на практиці реалізуючи принцип дитиноцентризму». 

Концепція «Нова українська школа» 

 
    Впродовж 2019-2020 навчального року діяльність педагогічного колективу була 

спрямована на особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів, на охоплення 

навчанням усіх дітей шкільного віку.   

    Освітню діяльність було організовано з урахуванням навичок XXI століття відповідно до 

індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій учнів. 

    У навчанні були враховані вікові особливості фізичного, психічного і розумового розвитку 

дітей. Діяльність педагогів спрямовувалась на розкриття потенціалу кожної дитини, на 

забезпечення неупередженого та справедливого ставлення до кожного учня, на долання 

будь-якої дискримінації. Відзначалися зусилля й успіхи всіх учнів.  
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   Станом на 1 вересня 2019-го року до першого класу були залучені всі діти, яким 

виповнилось 6 років, а це  90 учнів. Сформовано три перших класи. Усього сформовано  29 

класів.  

Кількість учнів:  
І ступінь –  333 учні (Навчальний корпус №1 – 178 , навчальний корпус №2 – 155); 

ІІ ступінь – 369 учні; 

ІІІ ступінь – 78  учнів. 

Всього – 780 учнів (у 2017 – 2018 навчальному році – 701, у 2018 – 2019 навчальному році – 

726 учнів). 

   За результатами навчання нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення 

учнів у навчанні» учнів 3-8, 10-х класів:  
3а – 14  , 3б – 17 , 3в – 9,   

4а – 13, 4б – 18, 4в - 10  (разом у початкових класах –  81 учень, у 2017/2018 н.р. – 61 учень, у 

2018/2019 н.р. – 56 уч.); 

5а – 8 учнів, 5б – 5 учнів , 5в – 8 учнів ,  

6а – 3 учні , 6б – 8 учнів ,  

7а – 1 учень , 7б – 7 учнів,  

8а – 5 учнів, 8б – 1 учень, 

10 б– 4 учні . (разом у 5-их-8-их. 10 – 50 похвальних листів). 

   Отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту – 65 учнів з відзнакою -  2 учні – 

випускники 9-их класів. 

 

     На початок 2019 – 2020 навчального року (станом на 01 вересня 2019)  – 783 учні. 

Вибуло впродовж навчального року  – 7 учнів. 
Прибуло – 10 учнів 

На закінчення 2019 – 2020 навчального року (станом на 11 червня 2020) – 780 учнів. 

 

 
 

333

369

78

Кількість учнів

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь
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VI. Робота з обдарованими дітьми. 

 
«Ранній вияв таланту  

допоможе не помилитися у визначенні  

майбутнього кожної дитини,  

особливо в тому віці,  

коли саме обдарованість має найоптимальніші  

природні умови для свого становлення». 

Ж. Ш. Тарасьє 

 

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 

18.08.1998 р. №305, 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 І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН, у 

конкурсах різноманітного спрямування як на шкільному, так і на районному та обласному 

рівнях. 

Шкільна програма роботи з обдарованими дітьми була спрямована на реалізацію 

програми «Обдарована молодь», державних стратегій та основних завдань, викладених у цій 

програмі, розв’язання проблем, пов’язаних з пошуком, навчанням, вихованням та розвитком 

обдарованої молоді, забезпечення її соціально-педагогічної підтримки, гарантованою 

державою. 

За результатами участі учнів опорного закладу у ІІ етапі Всеукраїнських предметних  

олімпіад з базових дисциплін у 2019 – 2020 навчальному році переможцями стали: 
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- Драбчук Соломія (8А) – ІІІ місце,  вчитель Параняк Л.М.;   

- Плесак Софія (9В) – ІІІ місце,  вчитель Лозинський В.М.; 

- Вовк Вікторія (10Б) – ІІІ місце, вчитель Параняк Л.М.; 

 Біологія: 

- Драбчук Соломія (8А) – ІІІ місце,  вчитель Ольшанська О.Р.; 

 Хімія: 

- Гнидик Олександра (7Б) – ІІІ місце,  вчитель Окулова О.В.;  

- Лагно Костянтин (10Б) – ІІІ місце, вчитель Окулова О.В.;  

 Основи християнської етики:  

- Плесак Софія (9В) – ІІІ місце,  вчитель Юзишин М.М.; 

- Великопольська Юліана (8Б) – ІІІ місце,  вчитель Юзишин М.М.; 

- Слобода Кароліна (10) – ІІІ місце,  вчитель Юзишин М.М.; 

 Трудове навчання: 

- Візняк Віктор (8Б) – ІІ місце, вчитель Ковалик В.І.;  

 Історія: 

- Лазурко Анастасія (8А) – ІІ місце, вчитель Дацко О.С.;  

- Параняк Андрій (10А) – ІІІ місце, вчитель Підляська З.Б.;  

- Парандій Олеся (11) – ІІІ місце, вчитель Підляська З.Б.;   

 Фізика: 

- Лагно Костянтин (10Б) – ІІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І.;  

 Екологія: 

- Вовк Вікторія (10Б) – ІІ місце, вчитель Тиховська Д.І.;  

 Астрономія: 

- Плесак Назарій (11) – ІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І.; 

- Лагно Костянтин (10Б) – ІІ місце, вчитель Ларкіна Л.І.; 

 Правознавство: 

- Лагно Костянтин (10Б) – ІІІ місце, вчитель Довбій М.І. 

 

   У 2019 – 2020 навчальному році учні школи були учасниками наступних предметних 

конкурсів/наукових конференцій/навчальних тренінгів/молодіжних проєктів: 

 Всеукраїнського конкурсу юних дослідників «Кристали» імені Євгена 

Гладишевського, який  проводиться у Львівському  національному університеті 

імені Івана Франка (проєкт «Дифракція в кристалах»  поєднав хімію та фізику, 

теоретичні дослідження та практичний експеримент; керівники Ларкіна Л.І., 

Окулова О.В., роботу представив учень 11-го класу Плесак Назарій); 

   XII Всеукраїнської учнівської науково-практичної конференції «Еколого-

валеологічна культура – вибір XXI століття» (05.11.2019, конференція 

проходила у приміщенні біолого-природничого факультету державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. Свою роботу на тему «Загибель 

земноводних на автошляхах: причини, сучасний стан проблеми та способи її 

вирішення» представила учениця 10Б класу Вікторія Вовк (керівник вчитель 

біології Тиховська Д.І.). Дана тема – це спільний проект науковців ПЗ «Розточчя”, 

кафедри зоології ЛНУ імені Івана Франка та школярів опорного закладу “Івано-

Франківська ЗОШ I-III ступенів імені Івана Франка»); 

 Обласного молодіжного проекту «Ідея змінює країну» (проєкт скерований на 

молодіжну аудиторію, оскільки молодь нині формує тренди і прогресивний 

напрям розвитку суспільства, генерує ідеї, які змінюють світ; активна учасниця 

проєкту – Софія Плесак, 9-В клас); 

 Міжнародного конкурсу з інформатики та комп'ютерної грамотності 

«Бобер» (керівник – Волошин З.М., вчитель математики та інформатики); 

 ІІ етапу Х Міжнародного мовно – літературного конкурсу учнівської молоді 

імені Тараса Шевченка (ІІІ призове місце, учениця 10-Б класу Вікторія Вовк, 

вчитель – Тлуста О.П.); 
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  ХХ Міжнародного конкурсу з української мови  імені Петра Яцика 
(переможцями районного етапу стали учні Лазурко Анастасія (8А), вчитель 

Волошин Н.М., Гнидик Олександра (7Б), вчитель Кубішин О.І.); 

 Міжнародного учнівського конкурсу юних істориків "ЛЕЛЕКА-2020" 
(керівник – Підляська З.Б., вчитель історії); 

 Районної науково-практичної конференції «Андрей  Шептицький – це Україна 

– будівничий, князь, лідер» ( учениця 10-Б  класу Зінкевич Оксана, керівник - 

вчитель основ християнської етики Юзишин М.М.); 

 Всеукраїнського STEM-тижня, що був організований відділом  STEM-освіти 

ІМЗО (тиждень включав активності, що сприяли  підвищенню інтересу учнів до 

вивчення природничо – математичних наук. STEM – тиждень 2020 в опорному 

закладі мав на меті формування навичок використання наукового методу та 

проектування в учнів 7 класів. Впродовж тижня учні 7 – их класів моделювали 

процеси та явища з використанням підручних матеріалів («Кислотні дощі», 

«Фотосинтез», «Колообіг води в природі» «Радіоактивність», «Прості механізми»), 

керівники проекту вчителі хімії Окулова О.В, біології Михайлишин О.З, фізики 

Ларкіна Л.І.). 

 

   Впродовж 2019 – 2020 навчального року в опорному закладі активно працював клуб 

обдарованих дітей «Ерудит», 5-11-і класи (керівник – Ларкіна Л.І., вчитель фізики). 

 

VIІ. Виховний процес. 

 
«Життя в новій українській школі буде організовано 

за моделлю поваги до прав людини, демократії, 

підтримки добрих ідей. 

Нова школа плекатиме українську ідентичність» 

Концепція «Нова українська школа» 

 

      Виховний процес в опорному закладі є невід’ємною складовою всього освітнього 

процесу і орієнтується на загальнолюдські цінності, зокрема морально-етичні (гідність, 

чесність, справедливість), соціально-політичні (свобода, демократія, культурне різноманіття, 

повага до рідної мови і культури, патріотизм, шанобливе ставлення до довкілля, повага до 

закону, солідарність, відповідальність). 

    Виховання не зведено лише до окремих “занять із моралі”. Виховання сильних рис 

характеру та чеснот здійснюється через наскрізний досвід. У школі створюється атмосфера 

довіри, доброзичливості, взаємодопомоги і взаємної підтримки.  

   У школі виявляють індивідуальні нахили та здібності кожної дитини для цілеспрямованого 

розвитку і профорієнтації. У цій справі опорний заклад тісно співпрацює з позашкільними 

закладами освіти, закладами професійної освіти. Соціально – психологічна служба школи 

допомагає формувати оптимальну траєкторію розвитку кожної дитини.  

    В опорному закладі запроваджено програми із запобігання дискримінації, насильства та 

знущанням у школі. Відносини між учнями, батьками, вчителями, керівництвом школи та 

іншими учасниками освітнього процесу побудовано на взаємній повазі та діалозі. 

 

 

VIIІ. Соціально - психологічна служба опорного закладу. 

 
     Метою діяльності шкільної соціально – психологічної служби є 

 сприяння розумінню дітьми і молоддю через просвітницьку роботу  

переваг здорового способу життя,  

 стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції,  

визначення шляхів позитивної соціалізації молоді,  

 відмова від негативної поведінки,  
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виховання та розвиток творчої особистості, гідного громадянина. 

 
На виконання Закону України «Про охорону дитинства», Закону України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», Закону України «Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім'ям»,Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС», Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Листа МОН «Про надання пільг дітям 

з багатодітних сімей», з метою здійснення соціально-правового захисту учнів пільгових 

категорій у школі організована відповідна робота (соціальний педагог – Ольга Якимовська), 

яка відображається у річному плані роботи школи, планах роботи соціального педагога, 

шкільного психолога, класних керівників.  

У вересні 2019 року, в січні 2020 року класні керівники 1-11 класів склали соціальні 

паспорти класів, за якими в школі навчаються учні наступних пільгових категорій:  

 

Пільгові категорії                                           Вересень 2019                        Січень 2020  
Діти-сироти                                                                0                                                   0  

Діти, позбавлені батьківського піклування            5                                                   5  

Діти-напівсироти                                                      19                                                 19  

Діти, які проживають у багатодітних сім'ях          36                                                 36  

Діти з малозабезпечених сімей                               22                                                  22  

Діти,які проживають у сім'ях одиноких       

матерів                                                                        5                                                    5  

Діти, які потрапили у складні життєві обставини 8                                                    8  

Діти, які через розлучення батьків  

проживають в неповних сім'ях                                48                                                  48  

Діти, в яких один із батьків перебуває за  

кордоном                                                                      0                                                   0  

Діти-інваліди                                                               11                                                 11  

Діти-переселенці із східних регіонів України  

(Донецька,Луганська області)та АР Крим                0                                                   0  

Діти громадян,постраждалих внаслідок аварії  

на ЧАЕС                                                                        3                                                   3  

Діти, батьки яких є учасниками АТО                        39                                                 40  

 

   З учнями пільгових категорій проводиться робота із:  

1. Забезпечення гарячим харчуванням.  

    Діти, позбавлені батьківського піклування, діти з малозабезпечених родин, діти, батьки 

яких брали або беруть участь в АТО і отримали поранення, звільнені від оплати  за 

харчування на 100%  

2. Забезпечення підручниками.  

   Учні 1-4, 5-11 класів, в тому числі учні пільгових категорій, 100% забезпечені 

підручниками згідно навчальних програм.  

3. Діти,позбавлені батьківського піклування, застраховані,  на 100% забезпечені єдиними    

квитками, які дозволяють безоплатно відвідувати всі культурно-освітні установи 

комунальної власності. Квиток дає право на безоплатне відвідування кінотеатрів, виставок,   

музеїв комунальної форми власності, безоплатний проїзд у громадському міському   

транспорті (крім таксі).  

4. 60% учнів пільгових категорій залучені до гурткової роботи. Організовується їх змістовне 

дозвілля.  

5. Учні пільгових категорій відвідували протягом 2019 року пізнавально-розважальні  заходи 

в школі та на виїздах (циркові вистави) на безоплатній основі.  
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6. До Новорічних свят 67 дітей пільгових категорій отримали подарунки.  

7. Соціальний педагог школи систематично звітує про роботу з учнями пільгових категорій: 

 підтримує зв'язок зі службою у справах дітей, надає інформацію щодо стану навчання, 

виховання дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, що потрапили в складні 

 життєві обставини.  

   З учнями школи протягом року проводилась робота за наступними напрямками діяльності:  

- соціометричні дослідження з вивчення соціального статусу сімей, особистості, 

колективу;  

- робота з першокласниками та п'ятикласниками у період адаптації до навчання у 

школі та у старшій школі;  

- години спілкування: «Чи знаю я свої права» 9 клас, « Адаптація п'ятикласника», 5 

клас, «Взаємини з однолітками» 6 клас, «Інформованість про наркотики» 7 клас, «Життєві  

компетентності випускника школи» 9 клас; 

- групове консультування з питань психічного і фізичного здоров'я, формування 
здорового способу життя: «Профілактика шкідливих звичок», 4-5 класи, «Твоє 

здоров'я в твоїх руках», 6-7 класи, «Я обираю здоровий спосіб життя», 8-9 класи;  

- виховні бесіди профілактичного змісту з учнями 8-9 класів, які потребують 
підвищеної педагогічної уваги;  

- тренінгові заняття: «Моральні засади формування особистості», 8-і класи, 
«Маршрут безпеки», 2-4 класи, «Скажемо "Ні!" негативним емоціям», 5-6 класи;  

- робота щодо профорієнтаційного самовизначення учнів 9 класу;  

- робота з дітьми з особливими освітніми потребами;  

- соціальний супровід дітей пільгових категорій;  

- робота з учнями, які опинилися в складних життєвих обставинах;  

- робота і запобігання конфліктів в учнівських колективах;  

- робота з організації оздоровлення учнів.  
     Було взято під особливий контроль організацію оздоровлення дітей соціально 

незахищених категорій, в тому числі дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, дітей – осіб визнаних учасниками бойових дій, особливо із сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, з числа пільгових категорій. Тому влітку 

2018-2019 навчального року дванадцять дітей пільгових категорій мали змогу відвідати 

оздоровчі табори на узбережжі Чорного моря (липень-серпень 2019р.). 

   Соціальний педагог постійно взаємодіє з батьками, практичним психологом, педагогами, 

адміністрацією школи та службою у справах дітей Яворівської РДА.  

 

ІХ. Матеріально – технічна база. 

 
   У 2019 – 2020 навчальному році за державні та спонсорські кошти було придбано 

наступний інвентар/обладнання та виконано наступні роботи: 

  
№ п/п Назва Кількість Ціна 

1. Часткове перекриття даху в 

корпусі №2 

 13000,00 

2. Встановлення відео 

спостереження корпус №1 

 149873,00 

3. Комплект парт двохмісний 

(у 6-В клас) 

15 шт 27000,00 

4. За спонсорські кошти 

придбано жалюзі (5-Б клас) 

  

5. Комплект учнівський 

одномісний 

90 шт. 12150,00 

6. Ноутбук lenovo 3 шт. 42117.00 

7. Багатофункціональний 5 шт. 5199,00 
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пристрій Epson 

8. Ламінатор 1 шт. 2049,00 

9. Меблі в кабінет секретаря  5437,00 

10. Набір реактивів для к-ту 

хімії 

 6420,00 

11. Дидактика для НУШ  20843,00 

1457,00 

2681,88 

12. Гуманітарна допомога 

(парти, крісла, унітаз, 

умивальник) 

63 шт. 12014,53 

13. Кущоріз 1 шт. 1300,00 

14. Спортінвентар  3170,00 

15. Мультимедійний комплект 

тип 1 (дошка ТСО, 

проектор короткофокусний 

EPSON EB 356  wi, 

кріплення KSL CMPR3) 

7 шт. 401450,00 

16. Мультимедійний комплект 

тип 2 (панель Prestigio 

MultiBoard 65L) 

1 шт. 124500,00 

17. Презентаційний комплект 

тип 1 (Ноктбук ACER 

Aspire3 F3 15-53, 
проекційний екран ТСО, 

проектор короткофокусний 

EPSON EB 356  wi) 

1 шт. 50994,00 

18. Презентаційний комплект 

тип 2 (проекційний екран 

2Е, проектор 

довгофокусний EPSON EB-

S400) 

1 шт. 

 

14280,00 

19. Портативний комп’ютер 

вчителя (ноутбук) ноутбук 

Lenovo V130-151KB 

(81HN00XFRA) 

8 шт. 172800,00 

20. Портативний комп’ютер 

EXYя (ноутбук) ноутбук 

Lenovo V130-151KB 

(81HN00XDRA) 

8 шт. 132000,00 

 

 


