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Структура 

 

І. Вступ. Підсумки роботи НВК за 2017-2018 навчальний рік..  

 

ІІ. Пріоритетні напрямки роботи і завдання ліцею на 2018-2019  навчальний рік.  

 

ІІІ. Управління системою розвитку закладу. 

1. Організаційна робота з реалізації Законів України « Про освіту»,  «Про загальну середню освіту», Державного стандарту 

початкової, базової та повної загальної середньої освіти.  

2. Зміст і координація органів самоуправління (робота педагогічної ради, робота наради при директору, робота ради ліцею, робота 

методичної ради, учнівського самоврядування «Лідер»). 

3. Збереження і зміцнення здоров’я, безпеки життєдіяльності та соціального захисту учасників освітнього процесу.  

4. Матеріально-технічне та навчально-методичне забезпечення діяльності закладу. 

 

ІV. Організація освітньої діяльності. Реалізація прав особистості на освіту. 

1. Управління освітньою діяльністю та інтелектуальним розвитком учнів. Реалізація Державних стандартів освіти. 

2. Формування ціннісних орієнтацій учнівської молоді в системі діяльності педагогічного колективу.  

3. Організація  методичної роботи з педагогічними кадрами. 

4. Партнерство з родиною, позашкільними закладами, громадськими організаціями. 

V. Міжнародне співробітництво. 

 

VІ. Моніторинг якості освіти і контроль освітньої діяльності. 



Д О Д А Т К И 

 

1. Структура 2018-2019  навчального року. 

2. Фактична мережа 

3. Освітні програми початкової школи, гімназії, ліцею 

4. Список педагогічних працівників 

5. План виховної роботи ліцею 

6. План роботи педагога-організатора Прокопів Я.П. 

7. План роботи педагога-організатора Чміль М.В. 

8. План роботи соціального педагога Савки М.В. 

9. План роботи соціального педагога Федоришин І.М. 

10. План роботи практичного психолога Безкоровайної О.М. 

11. План роботи практичного психолога Зварич В.Б. 

12. План роботи бібліотеки 

13. План роботи медичної служби ліцею 



Успішне майбутнє творимо сьогодні 

Підсумок роботи Калуського навчально-виховного  комплексу  

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №10 – ліцей»  

Калуської міської ради Івано-Франківської області   

за 2017-2018 навчальний рік 

Калуський навчально-виховний  комплекс є комунальною власністю Калуської міської ради Івано-Франківської області. 

Мова навчання та виховання – українська.  

Другий рік НВК розвивається як Школа модульного типу соціально-педагогічної гармонії та продовжує творчу  

реалізацію місії закладу освіти «Створення збагаченого освітнього простору для розвитку особистості, спрямованої на 

досягнення успіху в  житті, виконання різних життєвих і соціальних ролей, здатну жити в гармонії з довкіллям».  

Реалізувати модель випускника нашого закладу дозволяють визначені учасниками освітнього процесу пріоритети: 

 Найбільший скарб – якісна освіта й виховання; 

 Найбільше благо – знайти своє місце в суспільстві; 

 Найбільше багатство – взаєморозуміння й взаємоповага; 

 Найвища мета – бути гідним громадянином України, успішною й небайдужою людиною. 

В закладі функціонує 43 класи (в тому числі 8 ліцейних класів), навчається 1212 учнів.  

Середня наповнюваність класів становить 28 учнів. Динаміка зміни кількості учнів впродовж року позитивна. 

На початок навчального року в НВК укомплектовано 43 класи, в яких навчалось 1201  учень. Протягом року прибуло 21 

учень (в т.ч. 7 на екстернатну форму навчання), вибуло 10 учнів, з них перейшли на навчання в інший навчальний заклад 

міста Калуша 4, вибули за межі міста – 2, області – 1, на навчання в іншу країну 3 учнів. Навчання завершило 1212 

учнів.  

Школа працює за п’ятиденним режимом в одну зміну відповідно до затвердженої в установленому порядку структури 

навчального року, яка була змінена у зв’язку з профілактичними заходами щодо ГРВІ та грипу. Для виконання 

навчальних планів та програм використано продовження навчального року до 31 травня, ущільнення навчального 

матеріалу, самостійне опрацювання. 

З 1 класу учні вивчають англійську мову, з 5 класу починається вивчення другої іноземної мови: польської або німецької 

на вибір учнів та батьків. 

Учні 1-7 класів вивчають хореографію як модуль фізичної культури. 

Навчання математики у 5-7 класах здійснюється у диференційованих групах. 

Учні 5-6 класів вивчають пропедевтичні курси хімії та фізики. 



У 8-9 класах поглиблено вивчаються біологія, хімія, математика, фізика, українська мова. 

В 11-х класах освіта здійснюється за біолого-хімічним та математичним профілями.  

Навчально-виховний комплекс "ЗОШ І-ІІІ ст. №10-ліцей" єдиний в місті Калуші заклад освіти, який здійснює навчання 

першокласників за програмою "Інтелект України" та єдиний в Україні реалізує Індивідуальний робочий навчальний 

план для 10-их класів, який об’єднує вивчення інтегрованих курсів та навчання профільних предметів у складі 

динамічних груп. 

Учні 10-их класів за власним вибором мають можливість вивчати біологію, хімію, математику, географію, англійську 

мову на профільному рівні, а також готуватись до здачі ДПА та ЗНО з історії та математики (другий предмет за 

вибором) за рахунок додаткових годин для вивчення цих предметів у складі динамічних груп за вибором учнів. 

За таким підходом до організації освітнього процесу за рішенням батьківських та учнівських зборів 7, 9, 10 класів у 

наступному році будуть навчатись уже три паралелі класів: 8,10,11. 

Індивідуальною формою навчання в цьому році охоплено 10 учнів, один клас працював як інклюзивний (1-А). 

Всі учні мікрорайону закладу охоплені навчанням. 

Кадрове забезпечення 

В цьому навчальному році освітні послуги надавали 116 педагогічних працівників та 31 працівник з числа 

обслуговуючого персоналу. Штатний розпис закладу включає 52,25 штатних одиниць.  

За рішенням сесії Калуської міської ради за кошти міського бюджету в закладі додатково фінансується поділ на підгрупи 

при вивченні хімії та біології у 8-11 класах, математики у 11-Б класі, посади заступника директора з виховної роботи, 

практичного психолога 0,5 ставки, соціального педагога 0,5 ставки. 

Педагогічними працівниками НВК забезпечений на 100%. Якісний склад колективу дуже високий. 

Про це свідчать кількість доплат, які отримують педагоги з міського бюджету щомісячно впродовж навчального року.  

 

Динаміка росту професійної майстерності педагогів НВК за наслідками атестації позитивна. У 2017-2018 

навчальному році атестувалося 15 педагогів. За результати атестації 1 вчителю присвоєно педагогічне звання «Учитель-

методист», 3 – кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії», 4 – кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст І  кваліфікаційної категорії», 2 – «спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії», 5 - підтверджено кв. кат. 

«спеціаліст вищої категорії», 1 підтверджено кв. кат. «спеціаліст ІІ категорії», 2 – підтверджено звання «Учитель-

методист» та 2 - «Старший учитель». 

Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить в цьому році 16,5 год.  

НВК – креативний освітній простір 



Поширення досвіду роботи директора НВК 

1. «Пріоритетні напрями розвитку освіти міста в умовах реформування галузі» - виступ  на міській серпневій 

конференції педагогічних працівників, м. Калуш, 29 серпня 2017 року 

2. Учасник делегації  Івано-Франківської області на зустріч з Президентом України, під час якої підписано Закон 

України «Про освіту» 

3. Засідання динамічної групи управлінця 

ІФОІППО, на якій керівники шкіл області обговорили важливі питання, що задекларовані прийнятим Законом "Про 

освіту", 11 жовтня 2017 року 

4. «Особливості вивчення математики в 9-х класах загальноосвітніх навчальних закладів та в класах поглибленого 

вивчення математики після переходу на новий Державний стандарт» - виступ на Всеукраїнському науково-методичному 

семінарі, м. Коломия, 19-20 жовтня 2017 року 

5. «Профільна школа в умовах інтеграції» - управлінська практика директорів закладів загальної середньої освіти м. 

Калуша та м. Шепетівки «Управління інноваційними процесами в школі», Калуський НВК, 17 листопада 2017 року 

6. «Управління розвитком сучасного закладу освіти в умовах демократичних перетворень» - виступ на ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Трансформація управління вітчизняною освітою на принципах 

освітнього менеджменту», м. Дніпро, 27 листопада 2017 року 

7. Організувала семінар-тренінг «Профілактика і передача ВІЛ/СНІДу» до Дня боротьби зі СНІДом для вчителів 

англійської мови за участю волонтерів Корпусу Миру в Україні, Калуський НВК, 01 грудня 2017 року 

8. «Управління розвитком сучасного закладу освіти в умовах демократичних перетворень» - виступ на 

(не)Конференції за міжнародною участю «Співпраця школи, влади, громади – шлях до розбудови громадянського 

суспільства» в рамках швейцарсько-українського проекту «Розвиток громадянських компетентностей в Україні – 

DOCCU», м. Івано-Франківськ, 05 грудня 2017 року 

9. «Формування  нового змісту підвищення кваліфікації керівників ЗЗСО в умовах освітянських змін» - виступ на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правове регулювання післядипломної освіти України в контексті 

суспільних змін», м. Київ, 28 березня 2018 року 



10. «Управління закладом освіти в умовах реформування: виклики, перспективи» - виступ на обласному 

семінарі працівників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), об’єднаних територіальних 

громад, відповідальних за роботу з учителями біології, м. Калуш, 18 квітня 2018 року 

11. Учасник засідання творчої групи керівників закладів освіти області «Освіта для нас», м. Івано-Франківськ, 

23 травня 2018 року. 

12. Учасних делегації освітян м. Калуша на виставку зразків шкільних меблів та сучасного шкільного 

обладнання в ході Карпатського Форуму регіонального розвитку “Можливості розвитку  гірських територій в умовах 

реформи децентралізації” з ініціативи Івано-Франківського центру розвитку місцевого самоврядування  за підтримки 

ULEAD З Європою/ ULEAD with Europa, Мінрегіон та Івано-Франківської  ОДА, м. Яремче,  01 червня 2018 року 

13. Організатор (не)Конференції «Нова українська школа: досвід колег зі США та України» для вчителів міста 

Калуша та Калуського району» за участю волонтерів Корпусу Миру в України та підтримки батьківської громадськості, 

м. Калуш, 06-07 червня 2018 року 

14. Організатор зустрічі з педагогами Коломийського НВК, м.Коломия, 21.06.2018. 

 

Поширення досвіду роботи педагогів НВК 

Павлишин Тетяна Григорівна, вчитель біології, фіналіст всеукраїнського етапу конкурсу «Вчитель року - 2017», провела 

майстер-клас для працівників відділів (управлінь) освіти райдержадміністрацій (міськвиконкомів), об’єднаних 

територіальних громад, відповідальних за роботу з учителями біології «Формування ціннісної сфери учнів на уроках 

біології», 18 квітня 2018 року 

Качур Василь Михайлович, вчитель фізичної культури, відкритий урок  плавання у 3-Д класі «Техніка плавання 

способом «кроль» на грудях» в рамках управлінської практики директорів закладів загальної середньої освіти м. Калуша 

та м. Шепетівки «Управління інноваційними процесами в школі», м. Калуш, 17 листопада 2017 року 

Вірстюк Наталія Володимирівна, вчитель початкових класів, провела відкриті уроки читання та математики за науково-

педагогічним проектом «Інтелект України» в першому класі в рамках міського семінару заступників директорів ЗЗСО 

відповідальних за початкову школу, 08 лютого 2018 року 

Кравчук Олена Борисівна, керівник методичного об’єднання вчителів іноземних мов, вчитель німецької мови, Мендела 

Ірена Іванівна, Дяків Вікторія Геогргіївна, Мандрик Ірина Володимирівна, вчителі англійської мови, Пасєка Наталія 

Ярославівна, вчитель польської мови, презентували способи реалізації змістових ліній на уроках іноземної мови в 



рамках міського семінару «Формування ключових компетентностей школярів та способи реалізації інтерактивних 

змістових ліній на уроках іноземної мови», 09 лютого 2018 р. 

Кецмур Ольга Василівна, вчитель української мови та літератури, стала переможцем обласного та Всеукраїнського 

етапів конкурсу «Учитель року 2018» 

Мальцев Юрій Олександрович, вчитель англійської мови, став лауреатом обласного етапу конкурсу «Учитель року 

2018» 

Груба Орися Методіївна, вчитель хімії,  нагороджена Подякою Міжнародного конкурсу «Stockholm Junior Water Prise» 

Логуш Оксана Іванівна, вчитель української мови та літератури, отримала Сертифікат Міністерства освіти і науки 

України та громадського об’єднання «EdCamp Україна» за організацію та проведення Всесвітнього Дня Гідності 

Олексин Леся Дмитрівна, вчитель історії та суспільствознавчих дисциплін, отримала Сертифікат Міністерства освіти і 

науки України та громадського об’єднання «EdCamp Україна» за організацію та проведення Всесвітнього Дня Гідності. 

Грамотами Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА, управління освіти Калуської міської ради, грошовими 

винагородами Міського голови м. Калуша Ігоря Матвійчука нагороджені 14 педагогів НВК: Груба Орися Методіївна – 

вчитель хімії,  Мельник Борис Миколайович – вчитель інформатики, Констанкевич Оксана Михайлівна, Тхір Любомира 

Ярославівна, Тимків Любомира Андріївна – вчителі математики, Оленчук Галина Костянтинівна – вчитель географії, 

Голинська Любов михайлівна – вчитель екології та біології, Пасєка Наталія Ярославівна – вчитель польської мови, 

Коротич Ірина Несторівна, Павлишин Тетяна Григорівна – вчителі біології, Логуш Оксана Іванівна, Попадинець 

Мирослава Маркіянівна – вчителі української мови та літератури, Панчук Тетяна Михайлівна – вчитель трудового 

навчання, Олексин Леся Дмитрівна – вчитель християнської етики. 

33 педагогів нагороджені грамотами управління освіти Калуської міської ради  за високий професіоналізм та високу 

результативність у роботі з обдарованою молоддю: Олексин Леся Дмитрівна, Бура Галина Іванівна, Кащій Віта 

Володимирівна, Тхір Любомира Ярославівна,Тимків Любомира Андріївна, Довбняк Надія Романівна, Констанкевич 

Оксана, Коломиєць – Тиха Уляна Ярославівна, Бухвак Ірина Євгенівна, Тур Оксана Степанівна,  Панчук Тетяна 

Михайлівна, Груба Орися Методіївна,  Фуртас Галина Василівна,  Журлова Наталія Євгенівна, Захар Марія 

Володимирівна, Попадинець Мирослава Маркіянівна,  Логуш Оксана Іванівна,  Остафійчук Марія Томівна,  Мельник 

Борис Миколайович, Голинська Любов Михайлівна,  Коротич Ірина Несторівна, Павлишин Тетяна Григорівна, Олійник 

Володимир Петрович,  Оленчук Галина Костянтинівна,  Друк Марія Іванівна,  Сімків Зореслава Василівна,  Зайст Леся 

Михайлівна,  Пасєка Наталя Ярославівна,  Вовчак Любов Іванівна,  Сорока Марина Миронівна,  Дяків  Вікторія 

Георгіївна, Кравчук Олена Борисівна,  Юзв’як Тетяна Іванівна  

Науково-методична робота. 



До реалізації завдань методичної роботи залучалися як вчителі, які мають педагогічні звання та вищу 

кваліфікаційну категорію так і  молоді вчителі. За їх активної участі проходили предметні тижні, методичні засідання, 

семінари тощо. 

Велика робота проведена методичними об'єднаннями вчителів у плані аналізу та вивчення нового закону «Про 

освіту», який дав старт Новій українській школі. 

Тренінгове заняття, яке організували для заступників з НВР, керівників методичних об’єднань працівники 

лабораторії управління та розвитку освіти ІФІППО, майстер-тренери швейцарсько-українського проекту «Розвиток 

громадянських компетентностей в Україні – DOCCU”, агенти змін в освітньому просторі області Нижник О., 

Клімковська С. про цінності НУШ, роль вчителя у ретрансляції цих цінностей, визначення моделей поведінки, що 

формуватимуть цінності учня, відповідно до Концепції НУШ стали основою для проведення майстер-класів керівниками 

шкільних МО на тему «Концепція НУШ в дії».  

Аналізуючи форми проведення різноманітних методичних заходів можна зробити висновок, що затребуваними є 

новітні інтерактивні форми. Методичні зустрічі, диспути, тренінги, майстер класи мають більшу мотиваційну, 

пізнавальну та практичну значущість. 

Саме в такому форматі проходила підготовка вчителів майбутніх 1 класів до роботи в Новій українській школі. 

Навчання поєднувало дистанційну та очну форму, яка для вчителів міста та району була організована в нашому закладі. 

Винятковою можливістю для вчителів Калуша та Калуського району здобути необхідні знання для впровадження 

технології  критичного мислення в освітній процес, інноваційних освітніх технологій стала організована на базі НВК 

(не) Конференція за міжнародною участю «Нова українська школа: досвід колег зі США та України». Ознайомлення з 

теорією та методикою навчання критичного мислення, поєднання високого теоретичного рівня занять із простою 

доступністю викладання досвідчених тренерів, волонтерів Корпусу Миру в Україні,  які хочуть змінити цінності 

педагогів та забезпечити сутнісні зміни в освітній системі України, стало у пригоді всім охочим долучитись до 

впровадження новітніх методик в українську освіту. Після успішного завершення курсу кожен освітянин отримав 

сертифікат про підвищення кваліфікації тривалістю 12 годин. Даний захід активно підтримали батьки-підприємці, 

забезпечивши харчування учасників та проїзд і проживання майстер-тренерів.     
Заслуговували на увагу проведені Тижні з основ наук: української мови та зарубіжної літератури, іноземної мови, трудового навчання і художньо-естетичного 

циклу, початкової освіти, Олімпійський тиждень, ГПД. Мета проведених заходів - привернути увагу учнів до вивчення предметів, розвивати їх пізнавальний інтерес, 

сприяти оптимізації навчальної діяльності на уроці і в позакласній роботі з предмета.  

Концептуальні засади НУШ реалізувались в Днях STEAM – освіти, які спонукали учнів до участі в цікавій, пізнавальній та надзвичайно корисній у навчальному 

процесі грі. 

Відкриті уроки та заходи в рамках декадника природничих наук «Дні STEAM – освіти» провели: 



Вчителі інформатики Лужний Тарас, Богданович, Грицак Юлія Василівна, Камінська Наталія Василівна, Щербій 

Наталія Ігорівна в рамках Дня «Інформатика запрошує» 

 https://drive.google.com/file/d/199w5ynfJ0mgQRPQR35HAEK0AVr9_-ccI/view 

Вчителі математики Уляк Мар’яна Василівна, Атаманчук Людмила Прокопівна, Констанкевич Оксана Михайлівна, 

Михайленко Віра Іванівна, Олексин Галина Степанівна в рамках Дня «Зазирнемо до світу математики».  

 https://drive.google.com/file/d/1fbcCPDmOesK43w2UrnBxniTpN4TcfRhD/view 

Вчителі хімії Тимків Оксана Іванівна, Янів Леся Степанівна в рамках Дня «Хімія – наука із наук» 

 https://drive.google.com/file/d/1bXcCXEN8mtwX3WmChxlOJ3_VMw-xz_hk/view 

Вчителі  біології: «В гостях у біології». 

https://drive.google.com/file/d/1y9vTMWrxkswxfMjoZVmIu-8yv60mqUs_/view 

Вчителі географії Оленчук Галина Костянтинівна, Лаврів Галина Русланівна, Романів Любов Іллівна, в рамках Дня 

«Географія навколо нас». 

https://drive.google.com/file/d/1AhNgamaXl2Z1etwCPDIL_kkpZ1EJNKQm/view 

Вчителі фізики Тур О.С., Коломиєць-Тиха Уляна Ярославівна, Бухвак Ірина Євгенівна в рамках Дня «Це магічне 

слово "Фізика"» 

https://drive.google.com/file/d/1R5ZqxpfQx5sbiNCRNM1yYPHsCfovdtvV/view 

Відкриті уроки в рамках «Вернісажу педагогічних ідей» провели: 

Грицак Юлія Василівна, вчитель інформатики, "Складання алгоритмів з повторенням у середовищі Scratch. "  
  

Кащій Віта Володимирівна, вчитель образотворчого мистецтва, "Ляльковий театр тіней" 
 

Черв'якова Уляна Василівна, вчитель української літератури, "Михайло Коцюбинський. «Дорогою ціною»."  
  

Мандрик Ірина Володимирівна, вчитель англійської мови, "Незвичні колекції (Unusual Collections)"   

Павлишин Тетяна Григорівна , вчитель біології, "Рівні структурної організації білкової молекули. Фізико-хімічні 

властивості білків. Лабораторна робота «Реакції осадження білків при нагріванні, концентрованими неорганічними 

кислотами, органічними розчинниками». " 

Лужна Ольга Іванівна, бібліотекар НВК, "Патріотизм – основа духовного становлення громадянина", "Гордиться серце – 

СЛАВА УКРАЇНІ!  ГЕРОЯМ СЛАВА! – журиться Земля…" , "Полягли за волю України",  "Шевченко-художник". 

Важливою залишається видавнича діяльність, адже вона дозволяє узагальнити найкращі педагогічні та учнівські 

творчі надбання, здійснює функцію обміну досвідом.  

https://drive.google.com/file/d/199w5ynfJ0mgQRPQR35HAEK0AVr9_-ccI/view
https://drive.google.com/file/d/1fbcCPDmOesK43w2UrnBxniTpN4TcfRhD/view
https://drive.google.com/file/d/1bXcCXEN8mtwX3WmChxlOJ3_VMw-xz_hk/view
https://drive.google.com/file/d/1y9vTMWrxkswxfMjoZVmIu-8yv60mqUs_/view
https://drive.google.com/file/d/1AhNgamaXl2Z1etwCPDIL_kkpZ1EJNKQm/view
https://drive.google.com/file/d/1R5ZqxpfQx5sbiNCRNM1yYPHsCfovdtvV/view


 Олексин Л.Д., вчитель історії, Історичні праці про Україну та їхні автори 5 клас, історія України», сайт «Шкільне 

життя»: http://www.schoollife.org.ua/369-2018  

 Лужна О.І., бібліотекар НВК, «Літературний діалог героїв «Лічу в неволі дні і ночі…» за романом Зінаїди Тулуб «В 

степу безкраїм за Уралом», розділ «Приїзд а Оренбург», сайт «Шкільне життя»: http://www.schoollife.org.ua/531-2018 

 Лужна О.І., бібліотекар НВК, «Рольове читання по книзі Оксани Іваненко «Тарасові шляхи», 7 клас, сайт «Шкільне 

життя»: http://www.schoollife.org.ua/533-2018 

 Логуш О.І., вчитель української мови та літератури, «Узагальнення та систематизація вивченого з теми «Іменник», 6 

клас. Українська мова», сайт «Шкільне життя»: http://www.schoollife.org.ua/458-2018  

 Логуш О.І., вчитель української мови та літератури, «Сценарій до Дня матері», 5-9 класи, сайт «Шкільне життя»: 

http://www.schoollife.org.ua/473-2018  

Шкільний олімп 

Нийвищою нагородою НВК значком «Я – українець» цього року нагороджені випускники: Чабан Богдана, учениця 

11-А класу, та Шелемей Ірина, учениця 11-Б класу 

Досить хороші показники участі наших школярів у міських олімпіадах. 112 (-21)  учасники та  64 переможці 

міських олімпіад з різних предметів.  

21 учасник і 14 переможців обласного етапу Всеукраїнських олімпіад (сайт). 

11 учнів НВК, учасники міського етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, 

із них 9 переможців, які стали учасниками обласного етапу і здобули 9 перемог. 

Участь учнів в всеукраїнських конкурсах сприяє долученню їх до компетентнісно зорієнтованих і когнітивно 

складних завдань, робить їх конкурентоспроможними в наш час напруженого інтелектуального змагання. У цьому 

навчальному році 128 учнів закладу взяли участь у всеукраїнському математичному конкурсі «Кенгуру», 38 – у конкурсі 

з англійської мови «Гринвіч», 23 – у конкурсі з німецької мови «Орлятко», 18 – у фізичному конкурсі «Левеня».      

 

Високі досягнення учнів НВК і в різноманітних конкурсах:  

І місце в номінації «Дослідження» у фестивалі «ROBOfirst – більше ніж роботи!», що проходив у м. Києві, здобула 

спільна команда учнів НВК та Калуської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ст. №2 Івано-Франківської 

обласної ради (для слабочуючих дітей)  "TORNADO". Технічне забезпечення та фінансову підтримку учасникам надав 

ВАТ «Карпатнафтохім». 

http://www.schoollife.org.ua/369-2018
http://www.schoollife.org.ua/531-2018
http://www.schoollife.org.ua/533-2018
http://www.schoollife.org.ua/458-2018
http://www.schoollife.org.ua/473-2018


Учні закладу взяли участь у презентації  результатів Міжнародного проекту «Книга добра» за участю Президента 

Україна Петра Порошенка та за активну участь закладу у проекті отримали в подарунок  листівку з черпаного паперу з 

Естонії від Міністра закордонних справ України Павла Клімкіна. 

Хореографічний колектив «Гармонія» здобув Дипломом ІІ ступеня за участь у V Всеукраїнському хореографічному 

фестивалі «Квітнева феєрія – 2018» в м.Умань та завоював І місце у міському етапі обласного конкурсу хореографічних 

колективів закладів загальної середньої освіти в номінації «Народний танець». 

Вокальний ансамбль «Джерельце» став переможцем  обласного конкурсу  «Розколяда»; здобув перші місця у міських 

етапах обласних конкурсів вокальних та інструментальних гуртів, фольклорно-етнографічних колективів серед закладів 

загальної середньої освіти. 

Калин Софія - переможець (ІІ місце) у І (міському) етапі обласного конкурсу з образотворчого мистецтва серед учнів 

закладів загальної середньої освіти та вихованців закладів позашкільної освіти. 

Переможцями міського етапу обласного конкурсу солістів «Пісенний дивограй» серед учнів загальноосвітніх та 

вихованців позашкільних навчальних закладів визнано 2 учнів НВК (сайт). Дакус М. став учасником обласного етапу 

конкурсу. 

За підсумками проведення ІІ (міського) етапу обласної акції «Олюднимо історію разом» визнано переможцями та 

нагороджено грамотами управління освіти 7 учнів НВК (сайт), »,  їх твори увійдуть до обласної книги-збірки. 

За підсумками проведення конкурсу серед учнівської молоді м. Калуша, Верхнянської ОТГ, Рогатинського та 

Калуського районів і частини Галицького району на кращий твір про Україну, присвячений Покрові Пресвятої 

Богородиці та 75 річниці створення УПА визнано переможцями ІІІ (міжрайонного) етапу конкурсу 4 учнів НВК (сайт) 

Команда «В десятку» - Срібний призер фіналу 2 сезону КВН. Позаду тур Європою - Відень, Будапешт, попереду 

відпочинок у Карпатах! (сайт) 

Заслуговують уваги особисті першості учнів. Так: 

Учениця 10-А класу Себій Адріана завоювала 1 місце у VІІІ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та 

студентської молоді ім. Т. Шевченка. 

У мінародному конкурсі «Мій рідний край»: 1 місця здобули учениця 10-Б класу Полицька Ольга в номінації «Проблеми 

національного виховання і гендерної політики» (пошуково-дослідницька діяльність); учениця 10-В класу Дуда Віталія в 

номінації «За оригінальність» . 

У міжнародному конкурсі «Stockholm Junior Water Prise» дипломом учасника нагороджено учня 9-А класу Опайнича 

Андрія. 

У ІІ(міському) етапі ХVІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості учні НВК здобули 3 перемоги. 



За активну участь у науково-практичній конференції «Екогеофорум - 2018» нагороджено дипломом ІІ ступеня ученицю 

9-А класу Хухру Вікторію. 

Перша презентація творчості учениці 11 класу Богдани Мельник. 

Учні НВК також активно долучались до низки різноманітних благодійних та волонтерських акцій, були учасниками та 

переможцями загальноміських заходів, змагань, конкурсів.  Так, команда «Вітрогони» здобула перемоги та завоювала 

кубок у військово-спортивному патріотичному змагу, міському етапі Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» (Джура) та представляла м. Калуш на ІІ (обласному) етапі змагань.  

Спортивні команди НВК вибороли: 

- 1 місце в місті та 2 в області з баскетболу  

- 2 місця в міськрайонних змаганнях зі спортивного орієнтування присвячені пам’яті Герою Небесної Сотні – Ігорю 

Дмитріву, міському етапі фізкультурно-оздоровчого фестивалю «Козацький гарт», традиційному 16-тому 

шаховому турніру пам’яті Героя України Олекси Гірника  

- 4 місце з футболу на призи НФК «Ураган» та волейболу на призи «Карпатнафтохім». 

Особисту першість у міських легкоатлетичних змаганнях з бігу на «Калуську стадію – 581м» здобула учениця 5-А  

Мусяк Соломія. 

Активну участь приймали наші спортсмени у першості міста з волейболу, футболу на призи клубу «Шкіряний 

м’яч»,  «Стартах надій», міськрайонних змаганнях із спортивного орієнтування, легкоатлетичній естафеті на призи 

«Карпатнафтохім», спортивно-масовому заході серед дітей та юнацтва «Олімпійське лелеченя». 

Виховна та позакласна робота 

2017-2018 навчальний рік – 30-ий ювілейний для навчального закладу. Тому впродовж вересня-жовтня педагогічний 

та учнівський колектив НВК активно готувався до його відзначення.  27 жовтня – день святкування був днем 

учнівського самоврядування та  насичений різноманітними святковими заходами, урочистостями. А в ІІ семестрі вперше 

проведено зустріч із випускниками закладу ювілейних років «Місце зустрічі – місто дитинства», де вони змогли 

пригадати шкільні роки та поринути у щасливе дитинство. 

Наймасштабнішою роботою у 2017-2018 н. р. стала організація та реалізація довготривалого загальношкільного 

проекту «Європа – наш спільний дім», який об’єднав усіх: дітей, педагогів та батьків довкола однієї ідеї та допоміг 

налагодити тісні стосунки, дізнатись більше про наших сусідів – європейські держави, тематично оформити коридори  

НВК. Завершальним етапом проекту стало проведення святкового фестивалю 31 травня, який довів, що ми досягли 

головної мети – об’єднались у єдине ціле. Цей день залишив яскраві враження та незабутні спогади і, насправді, 
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перетворив свято останнього навчального дня на незвичайну мандрівку європейськими країнами. Щиро вдячні усім, хто 

доклав зусиль для його проведення.  

Весь рік був насичений різноманітними тижнями, декадниками, заходами, з якими більшість ознайомлювалась 

завдяки системній роботі офіційного веб-сайту закладу та сторінок у соцмережах. 

Важливу роль в організації виховної роботи з учнівським колективом відіграє учнівське самоврядування. Яке 

впродовж року під керівництвом педагогів-організаторів підготували та провели загальношкільні виховні заходи: Свято 

першого дзвоника, святкову програму до Дня вчителя , свято посвяти в ліцеїсти, свято посвяти в першокласники, 

«Андріївські вечорниці», новорічні ранки для учнів початкової школи, святкові програми для учнів 5-8-их класів, 

«Європейську новорічну вечірку» для старшокласників.  

Цікавими та унікальними були шкільні змагання із швидкого складання кубика Рубіка, організовані та проведені 

учнівським самоврядуванням під керівництвом педагога-організатора Уляк М. В.  

Голова учнівського самоврядування НВК «Лідер» Андріїв Є. у І семестрі представляла Івано-Франківщину на 

Всеукраїнському форумі лідерів учнівського самоврядування в м. Києві.  Після чергових виборів лідера міського 

учнівського парламенту головою знову було обрано, голову учнівського самоврядування НВК «Лідер» Повх Наталію. 

Яка вже незабаром представляла наше місто на саміті проактивних «Б.У.М.» в Пущі-Водиці на базі Міжнародного 

дитячого центру «Артек». 

Тісною була співпраця закладу з позашкільними установами та організаціями в рамках профілактичної та 

профорієнтаційної роботи: ЦНТТУМ, ЦХТУЮМ, ДСШОР, центром зайнятості, управлінням  по експлуатації газового 

господарства, рятувальною службою, пожежною частиною, працівниками Патрульної поліції Івано-Франківська, 

громадськими організаціями «За тверезість життя», «Нарконон».  

Впродовж семестру було проведено: 

- лекцію лікаря акушер-гінеколога «Репродуктивне здоров’я  молоді» для дівчат 10-х класів. 

- екскурсію до військової частини для учнів 10-х класів в рамках відзначення Дня захисника Вітчизни організовану 

вчителем предмету «Захист Вітчизни» Когутом Б. Г. 

- «Урок тверезості» проведений для учнів 9-11-их класів спільно представниками руху «За тверезість життя» та 

працівниками Патрульної поліції Івано-Франківська. 

- інтерактивні заняття «Протидія наркоманії» для учнів 9-11-их класів проведені психологом, тренером-

консультантом громадської організації «Нарконон» Свиридом Р. 

- лекції-бесіди «Професійний вибір. Як визначитись.» проведені працівником Калуського центру зайнятості із 

учнями 9-их класів. 



- бесіду-лекцію «Газова безпека в побуті» учнів 5-Г та 8-Д класів представником  Калуського управління  по 

експлуатації газового господарства. 

- круглий стіл із суддею Калуського міськрайонного суду Онушканичем В. В. із учнями 10-их класів(організовану 

класним керівником 10-В класу                Олексин Л. Д.). Та у відповідь учні відвідали із екскурсією Калуський  

міськрайонний суд де взяли участь у інтелектуальних змаганнях із однолітками з інших навчальних закладів.  

- профілактичні бесіди інспекторів калуського відділу ювенальної превенції управління національної поліції в 

Івано-Франківській області на теми: «Правова відповідальність неповнолітніх», «Проблеми булінгу в 

молодіжному середовищі». 

- круглий стіл «Україна – територія гідності та свободи» у ПК «Мінерал».  

- зустріч з ліквідатором наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, головою обласного об’єднання «Прикапатбат 

Чорнобиль», заступником командира батальйону Ярославом Олійником.  

- інформаційну годину «Наш вибір НАТО» про військово-політичний союз 29 незалежних, суверенних держав, що 

об’єдналися в інтересах спільної безпеки та захисту спільних цінностей. 

- бесіду-лекцію фахівців рятувальної служби, які розповіли учням про правила поведінки на водних об’єктах, про 

безпечну поведінку на водних об’єктах міста в період весняно-літнього сезону. 

- екскурсію до  пожежної частини Калуського міськрайонного відділу ДСНС для учнів 8-Д, 5-Б класів. 

З метою організації змістовного дозвілля учнів у позаурочний час проведено відповідну роботу по залученню учнів 

до позашкільної освіти.  У  цьому році в НВК працювало 8 шкільних гуртків, які відвідували 90 учнів закладу.  

Мають постійний склад та користуються популярністю: вокальний гурток «Джерельце» (керівник Цюпин К.І.), 

хореографічні (керівники Косар Н. Я., Ляшенко Л.І.), «Патріот» (керівник Когут Б. Г.), «Художньої обробки 

деревини» (керівник Москальцев Р. В.).  

В цьому навчальному році розпочали роботу гуртки інформаційного спрямування «Цікава інформатика» під 

керівництвом  Грицак Ю. В., «Програмування у  Scratch» під керівництвом Лужного Т. Б.  

На базі закладу працювали: 

- 5 гуртків від  ЦНТТУМ: «Фітодизайн інтер’єру та ландшафту» (Калин О. Я.), «Основи біохімії» (Груба О. М.)., 

«Біоіндикація» (Фуртас І. С.) «Історія України» (Друк М. І.), «Юні охоронці природи» (Романів Л. І.). 

- 5 гуртків ЦХТДЮМ: студія образотворчого мистецтва «Тепло рук» (Мостова А. І.), паперопластики (Безрука 

Л.М.), «Макраме» (Васильєва С. М.), театральна студія «Браво» (Джуган Л. М.), гурток ткацтва (Колос Т. В.).  

- секція вільної боротьби керівники  Парцей Т. В. та Гільтайчук В. В. 

Робота бібліотеки 



Велику роль у формуванні світоглядних орієнтирів  відіграють просвітницько-виховні заходи проведені бібліотекарями 

НВК Лужною О.І. та Любською Л.О., з якими ви також можете ознайомитись на їх сторінці. 

Соціальний захист. 

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. 

На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій, укладений соціально-педагогічний 

паспорт НВК. 

Всі діти вказаних категорій постійно перебувають у центрі уваги педагогів НВК. Для них була організована участь у 

таких заходах:  фестиваль «Повір у себе», екскурсії, участь у новорічних заходах з подарунками, безкоштовне 

відвідування вистав та виставок, відпочинок у пришкільному таборі з денним перебуванням «Водограй».  

Харчування в НВК за підсумками тендеру здійснює п/п Семеніхіна Л.Ф.  

У шкільні їдальні за бюджетний кошт щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування 11 дітей-сиріт та 

позбавлених батьківського піклування по 17,00 грн/день, 32 учнів, батьки яких учасники АТО по 12 грн/день, 2 учнів з 

внутрішньо переселених сімей по 12 грн/день, 65 дітей з малозабезпечених сімей по 12 грн/день та 484 учнів 1-4 класів 

по 9 грн/день.  За рішенням тендерного комітету управління освіти Калуської міської ради частина пільгових категорій 

харчуються за рахунок п/п Семеніхіної Л.Ф., яка організовує харчування в НВК.   Протягом навчального року на 

безкоштовне харчування витрачено 15 360 грн. з державної субвенції, 574 251 грн. з міського бюджету, 38 079 грн. 

приватним підприємцем Семеніхіною Л.Ф. Завдяки співпраці з бельгійським допомоговим комітетом «Іскра» в школі 

організовано безкоштовне харчування 23 дітей, які проживають в складних життєвих умовах, на що витрачено 25 274 

грн. Таким чином безкоштовним харчуванням в НВК охоплено 46% учнів.   

Профорієнтаційна робота. 

Професійна підготовка молоді здійснюється під час освітнього процесу: виховання трудових навичок у школярів під час 

прибирання території, розширення знань про професії на уроках, виховних годинах та в позаурочний час: екскурсії на 

виробництво, позакласні виховні заходи, зустрічі з працівниками центру зайнятості, медичних установ, відділу 

ювенальної превенції, міськрайонного суду, представниками ВУЗів І-ІV рівнів акредитації.  

  Значна профорієнтаційна робота з учнями, високий рівень підготовки випускників свідчить про те, що за минулий 

навчальний рік усі дев’ятикласники продовжують навчання, з них 48%  продовжили навчання у 10-му класі. Серед 

минулорічних випускників 11-х класів 89% вступили у ВУЗи ІІІ-ІV рівнів акредитації України, 4% навчаються у ВУЗах 

Польщі. 

Співпраця з батьками. 



  Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці 

з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є 

соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі, є учасниками позакласних заходів, 

пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Цього року батьки активно включились в реалізацію 

кількох проектів в закладі: 

 науково-педагогічний проект «Інтелект України» (фінансування навчальних посібників) 

 загальношкільний проект «Європа – наш спільний дім» (вивчення особливостей країн, підготовка костюмів, 

презентацій країн, колажів, фестивалю) 

 (не)Конференція «НУШ: досвід колег зі США та України» 

 постійно діюча комісії з перевірки якості харчування та дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

 педагогічний консиліум "Адаптація учнів 10-х класів до умов навчання в профільній школі" об'єднав у 

творчому пошуку десятикласників, їх вчителів та батьків учнів 9-10 класів. Експертна панель у форматі "Світового 

кафе" допомогла встановити комунікацію між різними поколіннями, створити простір для пошуку і розвитку ідей, 

обговорити загальні проблеми та окреслити шляхи їх вирішення. Та найголовніше: індивідуальний навчальний 

план для 10-х класів отримав тільки позитивні відгуки, а напрацьовані рекомендації сприятимуть його 

позитивному впровадженню для майбутніх 10-тикласників. 

Чергові з числа батьків слідкують за порядком під час загальношкільних заходів, супроводжують дітей до басейну, на 

екскурсії, вистави.  

Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців. Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі 

є батьківські лекторії та збори. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей.  

Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників. 

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

якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт де працює 2 медсестри, які 

організовують  систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечують профілактику дитячих 

захворювань, та кабінет стоматолога, де працює лікар міської стоматполіклініки головним завдання якого є медогляд, 

виявлення проблем та повідомлення про них батьків.  

Щорічно всі учні проходять медичне обстеження спеціалістами дитячої поліклініки. Викликає стурбованість ріст 

захворюваності учнів 6-11 класів, що спричинене нераціональним та нерегулярним харчуванням та припиненням 



організованого безкоштовного харчування, послабленням батьківського контролю, збільшенням вільного часу 

проведеного у віртуальному світі та відмова від рухливого способу життя, перебування на свіжому повітрі.  

Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються 

спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять 

фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків щомісячно видається наказ по НВК. Таким чином, в 

цьому році 28% учнів не можуть виконувати програму з фізичної культури в повному обсязі, що на 5% менше від 

попереднього року.   

Медичне обслуговування працівників закладу організовано на базі міської поліклініки за рахунок міського бюджету. 

Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. 

Працівники їдальні проходять медичні огляди двічі на рік.  

  Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом 

перебування у школі. Гаряче харчування  учнів відбувається згідно графіку на перервах у їдальні НВК. Як додаток до 

денного раціону дітей у школі працює буфет. 

Питання формування навичок безпечної поведінки в школярів, дотримання безпеки життєдіяльності було одним із 

пріоритетів виховної роботи. Системна роз’яснювальна робота в цьому напрямку включала проведення планових тижнів 

безпеки життєдіяльності у квітні, комплексу заходів щодо: безпечної поведінки у побуті, з вогнем і попередження 

пожеж, безпечного відпочинку  влітку під час канікул. Систематично з учнями проводились відповідні інструктажі, 

бесіди. Підсумком виховної роботи щодо виховання навичок безпечної поведінки та здорового способу життя стало 

проведення для учнів початкових класів Дня здоров’я 23 травня у міському парку культури ім. І. Франка у формі 

пізнавально-спортивного квесту «Попереду канікули». 

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності. 

  Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під 

час освітнього процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до 

Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і 

норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та 

інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під 

постійним контролем адміністрації та фахівця з хорони праці Тимків О.І. Наказом по НВК створено службу з охорони 

праці, сплановані відповідні заходи. 

  На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки 

життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові 



інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У закладі в наявності необхідні журнали з 

реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має 

необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях НВК розміщено кілька 

стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на 

нарадах при директорові. Проте це питання потребує особливої уваги і в наступному навчальному році. 

Управлінська діяльність. 

  Управління НВК здійснюється згідно річного плану роботи, затвердженого на спільному засіданні педагогічної ради та 

ради НВК. Система планування НВК заснована на взаємодії всіх учасників освітнього процесу, забезпечує координацію 

їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, забезпечує планомірний розвиток закладу.  

Протягом року дирекцією використано багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, 

таких традиційних як вивчення стану викладання предметів, виконання навчальних планів та програм, перевірка 

класних журналів, учнівських щоденників, тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить 

відображення у рішеннях педагогічної ради НВК, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем 

знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану 

навчальної дисципліни. За результатами моніторингів адміністрації НВК, Департаменту освіти і науки Івано-

Франківської ОДА та управління освіти Калуської міської ради приймаються певні управлінські рішення щодо 

конкретних учителів та учнів. 

Рішенням педагогічної ради від жовтня 2016 року прийнято положення про педагогічну раду, згідно якого на сайті НВК 

сформовано розділ «Органи самоуправління. Педагогічна рада» і всі матеріали, які розглядаються найвищим 

колегіальним органом НВК, заздалегідь висвітлюються на сайті і доступні для ознайомлення всій громаді.  

Для тісної співпраці з батьками створено розділ «Батьківська сторінка», через яку висвітлюються матеріали правового 

лекторію, порад батькам, батьківські збори. 

Щоденне висвітлення інформації на сайті та в соціальних мережах дає право стверджувати, що вся діяльність НВК 

ведеться прозоро та відкрито, а директор НВК у роботі дотримується партнерського стилю керівництва. 

 

 

Фінансово-господарська діяльність 

  Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1987 році. Дирекція НВК разом з колективом постійно працює над 

удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб НВК проводиться 

централізованою бухгалтерією управління освіти. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата 



заробітної плати, надбавок, доплат та премій працівникам НВК. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за 

спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості роботи відповідальних за економію працівників, школа не виходить 

за ліміти спожитих енергоносіїв.  

2210 –  обласний бюджет (як нагорода за перемогу в конкурсах) 

- Принтер Canon (19.10.17р.), сума 2 500 грн., кабінет виховної роботи; 

- Мікрофон, стінка під акустику, сума 2 384,58 грн.; 

- Дверні блоки 8 шт. (04.08.18р.), сума 20 000 грн., каб. 16-20, 20а, 47. 

2210 - місцевий бюджет 

- Лампа для мультимедійного проектора (10.02.17р.), сума 4 800 грн., каб. №23; 

- Парти учнівські, (28.11.17р.),  сума 18 390 грн., каб. №5, 23а, 31а;  

- Проектор Sonic (31.07.17р.), сума 9 000 грн., каб. №3, за сприяння міського голови з депутатських коштів Джугана 

В.Я. 

3110 - бюджет розвитку міста 

- Телевізор LG (03.04.17р.,), сума 14 380 грн., каб. №2,; 

- Ноутбук (19.09.17р.), сума 10 000 грн., каб. №2; 

- Комплект шкільних меблів (19.09.17р.), сума 18 176 грн., каб. №33; 

- Проектори 3 шт. (25.09.17р.), сума 23 592 грн., каб. №27, 48, 39  

- Крісла до актового залу (12.10.17р.), сума 183 356,16 грн.,  

- Комп’ютерний комплекс 15+1, , (29.11.17р.), сума 147 000 грн., каб.№23; 

- Комп’ютер (19.12.17р.), сума 6 498 грн., кабінет бухгалтера; 

- Багатофункціональний принтер (19.12.17р.), сума 4 255 грн., кабінет бухгалтера. 

2210 - спецкошти за рішенням ради НВК: 

- Світильники (04.08.17р.), сума 6 863,80 грн., коридори лабораторно-практичного корпусу; 

- Дверні блоки 1 шт. (20.04.18р.), сума 8 000 грн., музей; 

- Плита 12 шт. (01.09.18р.), сума 3 055 грн., до дверцят в туалет; 

- Каркас до дверцят в туалет (19.12.17р.), сума 6 100 грн. 

2210 – спонсорська допомога 



- Стільці, дошка, стіл і крісло учителя, (28.11.17р.), безоплатне отримання, каб. №5, 23а, 31а, ВАТ 

«Карпатнафтохім»; 

3110 – спонсорська допомога 

- Проектор (19.10.17р.), сума 9 772,12 грн. до актової зали, за сприяння голови піклувальної ради НВК Найди А.М. 

за кошти трубного заводу; 

- Проектор (27.10.17р.), безоплатне отримання, каб. №22, ВАТ «Карпатнафтохім». 

З 01 січня 2018 року заклад переведений на автономне фінансування: в штатний розпис введено посади головного 

бухгалтера та бухгалтера. Починаючи з жовтня 2017 року на сайті систематично висвітлюється інформація про 

фінансово-господарську діяльність, а саме: кошторис закладу та щомісячні фінансові звіти з прикріпленими накладними. 

Звіт фінансово-господарської діяльності за січень-травень  2018 року 

Найменування Код Сума 

Загальний фонд 

 Заробітна плата 2111 5471242,01 

Нарахування на оплату праці 2120 1135135,58 

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар  2210 21072,9 

Медикаменти  2220 1320 

Харчуванняи ( (всього), в тому числі:  

2230 

293763 

 учнів 1-4 класів  259452 

 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 3723 

 дітей з малозабезпечених 23316 

 внутрішньопереселених сімей  1452 

 діти учасників АТО    2316 

Оплата послуг: 

2240 

19514,52 

дератизація 1833,3 

вивезення та захоронення ТПВ 2401,98 

охорона: 11400 



послуги інтернету 340 

повторне опломбування трифазного лічильника   716,16 

поставка електронного дистрибутива ПЗ “МЕДОК”   499 

Видатки на відрядження 2250 3022,48 

Оплата теплопостачання 2271 274561,34 

Оплата водопостачання та водовідведення 2272 9544,98 

Оплата електропостачання 2273 22862,53 

Навчання з питань пожежної безпеки  2282 700 

Курси підвищення кваліфікації педагогів 2250 7780,11 

Витрати за рішенням Ради НВК з оплати за орендовані приміщення 

Придбання ДСП для облаштування стелажів в інформаційно - комп’ютерному центрі та сучасного 

середовища в приміщенні бібліотеки НВК  
2210 

16961,92 

Інші джерела власних надходжень 

 Харчування (всього) за кошти приватного підприємця Семеніхіна Л.Ф.: 

2230 

17576 

 діти учасників АТО  10164 

 дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування 7412 

Харчування за кошти Бельгійського благодійного допомогового комітету «Іскра» 2230 14730 

Придбання ДСП  для облаштування стелажів в інформаційно - комп’ютерному центрі та 

сучасного середовища в приміщенні бібліотеки НВК  за кошти надані ТзОВ “Калуський трубний 

завод” (директор А.М. Найда)  

2210 

14989,98 

Інтерактивна дошка з фонду на виконання депутатських повноважень та повноважень міського 

голови,  за сприяння депутата міської ради Джугана В.Я. для реалізації науково-педагогічного 

проекту “Розумники” (каб. №3) 

3110 

21470 

Інтерактивна дошка, проектор з фонду на виконання депутатських повноважень та повноважень 

міського голови за сприяння депутата міської ради Б.М.Гаврилишина для реалізації поглибленого 

та профільного вивчення математики (каб. №45) 

3110 

30000 



М’ячі футзальні SELECT, за участь у змаганнях із футзалу від НФК “Ураган” 2210 1258 

Інформаційно-просвітницькі матеріали - настільна дитяча гра за мотивами подій та місць 

української революції 1917 - 1921р.р. від   Українського інституту національної гідності 
2210 

149,6 

 

 

  



ІІ.  Пріоритетні напрямки роботи і завдання  

школи модульного типу соціально-педагогічної гармонії 

на 2018-2019 навчальний рік 

 

Науково-методична проблема роботи ліцею: 

Створення збагаченого освітнього простору для розвитку особистості,  

спрямованої на досягнення успіху в житті, виконання різних життєвих 

 і соціальних ролей, здатну жити в гармонії з довкіллям. 
 

Пріоритетні напрямки роботи 
 Особистісні орієнтації шкільної освіти 

 Забезпечення умов щодо виконання оздоровчої функції закладу освіти 

 Проведення моніторингу якості освіти і освітніх послуг 

 

Завдання  ліцею 

 
1. Забезпечити рівний доступ школярам до здобуття якісної освіти з урахуванням контингенту дітей з особливими освітніми 

потребами. 

2. Організувати освітній процес в закладі відповідно до завдань Концепції «Нова Українська Школа»,Закону «Про освіту». 

3. Оптимізувати роботу по реалізації Концепції національно-патріотичного виховання, цілісної моделі виховної системи ліцею, 

спрямованої на утвердження та соціалізацію учнів з урахуванням їх потенційних можливостей. Підвищити рівень загальнокультурного 

фону ліцею. 

4. Здійснювати аналіз і корекцію впровадження оновлених навчальних програм, навчальних планів та проектів. 

5. Формувати готовність педагогів до впровадження в освітній процес інноваційних технологій на основі компетентісного підходу та 

особистісної орієнтації. 

6. Організувати профорієнтаційну роботу з формування свідомого вибору учнями напрямку допрофільної та  профільної підготовки. 

7. Оптимізувати роботу органів учнівського самоврядування, включення школярів до активної участі у суспільному житті закладу. 

8. Демократизація управління і внутрішніх відносин через розвиток організаційних, інтелектуальних умінь та навичок вчителів та учнів. 

9. Сприяти впровадженню передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій та досягнень психолого-педагогічної науки 

в практику роботи ліцею. 

10. Продовжувати роботу по покращенню матеріально-технічного та науково-методичного забезпечення закладу. 

11. Здійснювати моніторинг якості навчально-виховної діяльності, рівня навченості, вихованості, загальної культури особистості. 


