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  Станом на сьогоднішній день у школі навчається 1048 учнів у 33 класах. 

У школі працюють 102 учителів . Школа функціонує у ІІ зміни. 

У ІІ зміну навчаються 5-ті, 6-ті класи та один 3-й клас. 

Згідно з рішенням ради школи у нашому навчальному закладі діє наказ 

№ 213 від 28.11.2017 року «Про забезпечення безпечних умов для усіх 

учасників навчально-виховного процесу у школі». Даний наказ підготовлено         

з  метою запобігання будь-яким терористичним загрозам, психологічному та 

фізичному насильству над дітьми, забезпечення рівних прав і свобод усіх 

учасників навчально-виховного процесу. 

 Про рівень і якість знань учнів з основних предметів можна судити за 

результатами участі вихованців школи в олімпіадах усіх рівнів. 

У навчальному закладі діє  проект «Обдарованість» ,  який розрахований на на 

2015 – 2020 роки  та розроблений з метою вдосконалення системи пошуку, 

розвитку та педагогічної підтримки талановитих учнів школи, стимулювання 

творчого самовдосконалення дітей, самореалізації особистості в сучасному 

суспільстві. 

Учні школи беруть участь у: 

 Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін. 

 Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів- 

членів МАН. 

 Міжнародному конкурсі знавців української мови ім. П. Яцика. 

 Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської молоді 

ім. Т. Шевченка. 

 Міжнародному природничому інтерактивному учнівському конкурсі 

«Колосок» . 

 Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру» . 

 Міжнародному конкурсі з інформатики та комп’ютерної грамотності 

           «Бобер» . 

 Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». 

 Всеукраїнській грі з англійської мови «Пазл». 



 

  Всеукраїнських конкурсах: 

 фізичному «Левеня»; 

 з англійської мови «Гринвіч»; 

 з німецької мови «Орлятко»; 

 з французької мови «Галлус»; 

 історичному «Лелека». 

І це дає вагомі результати. Наш навчальний заклад увійшов у топ 200 

найкращих шкіл України - 131м.  серед 16,9 тисяч. 

      У  загальному рейтингу шкіл міста Тернополя наша  школа є   першою                            

з а результатами ЗНО-2017 . Ми зайняли   перше місце з англійської мови,  

друге місце  – з історії України, третє – з української мови та літератури,  

дев’яте –з математики. І такі результати нас радують. 

Тим більше, що вони підтверджуються і результатами  на олімпіадах, 

конкурсах тощо. Переможцями міського  етапу Всеукраїнських  учнівських 

олімпіад з навчальних дисциплін визнано 61 учня. 

З ЕКОЛОГІЇ  

Савку Олесю  (10-Б) –І  м. ( уч.Судомир Л.М.). 

З ГЕОГРАФІЇ        

Білозецьку Христину(11-Б ) –ІІ м.  ( уч.Слотюк В.М.)                                 

Савку Олесю (10-В) – ІІ  м.  ( уч.Бердей О.В.)   

Оплету Ольгу (10-Б) – ІІІ м.  ( уч.Бердей О.В.)   

Слободян Анастасію (9-Б) –ІІІ м.( уч.Слотюк В.М.) 

З  МАТЕМАТИКИ   

Кирилюк Тетяну  (7-Б кл.)– IІІ м.  ( уч.Климчук В. Я. )   

Нікітенко Тетяну (7-А кл.) – IIІ м.( уч.Штокало  М.Л. )   

Стаханську Анастасію (10-А кл.) – II м.( уч.Штокало  М.Л. )   

З  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ              

Савку Олесю (10-В кл.) – І  м. (вч. Дідик О.В.) 

Піменову Камілу  – (9-А кл.) – I   м. (вч. Дидина Н.О.) 

Богуна Максима (8-В) –І м. (вч. Павловська І.М. ) 

Луцишин  Тетяну  (11-Б кл.) – ІІ  м. (вч. Розум Н.О.) 



 

Романишин Оксану (11-В кл.) – ІІ  м. (вч. Гречкосій І.Є.) 

Озірянську Настю (10-В кл.) – II  м. (вч. Дідик О.В.) 

Дрогобицьку Дарину(11-Б кл.) – IІІ м .(вч. Розум Н.О.) 

Антюк Вікторію   (10-Вкл.)– ІІІ м. (вч. Тарасенко  О.Л.) 

Шкільну Настю   (10-А кл.) – ІІІ м. (вч. Васько  О.І.) 

Бобровську Ірину    (9-А кл.) – ІІІ  м. (вч. Ничко  Л.Я.) 

Маланчука Іллю  (9-Б кл.) – IІІ м. (вч. Ростоцька М.Є.) 

Сінько Діану   (9-В кл. ) – ІІІ  м. (вч. Грода Г.М.) 

Сліпченко Дарину (8-Б кл.) – IІІ м. (вч. Окаринська О.В.) 

З  ІСТОРІЇ  

Цвика  Дмитра (11-В) – ІІ м. (вч. Курилович Г.В.) 

Сліпченко Дарину (8-Б кл.) – IІІ м.(вч. Курилович Г.В.)  

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Гирилу Владислава (9-Б кл.) – І м.  (вч. Бойко І.Л.) 

Семчишина Павла (10-В кл.) – ІІ  м. (вч. Бойко І.Л.) 

З ФРАНЦУЗЬКОЇ  МОВИ 

Савку Олесю (10-В кл.) – І м.  (вч. Сагайдак К.О.) 

Луцишин Тетяну (11-Б кл.) – ІІ м. (вч. Нагорна Н.М.) 

Лукащука Василя (9-Б кл.) – ІІ м. (вч. Сисак І.С.) 

Жук Дарину (8-В кл.) – ІІ м.(вч. Сагайдак К.О.) 

 Дорохову Надію (8-А кл.) – ІІІ м.(вч. Сагайдак К.О.)   

 З  ЕКОНОМІКИ 

   Хаєцьку Марту (11-Б) – II  м. (вч. Бердей О. В.)   

З АСТРОНОМІЇ   

Мочульського  Ростислава (11-А кл.)– ІI м. (вч. Орлова Н.В .)  

Величко Діану– (10-Б кл.)– III м. (вч. Базюк О. Я.)   

З  ХІМІЇ 

 Брюхань Софію (9-А) – І м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Стаханську Анастасію (10-А) – І м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Сухарського Максима   ( 8-Б) – ІІ м. (вч. Іщенко О. К.) 

 Клизуба Павла  (10-Б) – ІІ  м. (вч. Іщенко О. К.) 



 Симко Катерину (11-В) – ІІ м.(вч. Іщенко О. К.) 

 Гуменного   Владислава (8-Б) – ІІІ м.(вч. Іщенко О. К.) 

Оплету Ольгу (10-Б) – ІІІ м. (вч. Іщенко О. К.)   

З  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ     та   ЛІТЕРАТУРИ   

Лукащука Василя  (9-Бкл.)– I м. (вч. Канак В. М.) 

Оплету Ольгу   (10-Б кл.) – I м.(вч. Канак В. М.) 

Гутика Дениса  – (11-А кл.)– IІ  м. (вч. Мужилівська О.І. ) 

Цвика Дмитра (11-В) – II м.    (вч. Гунтик О. В.) 

Сліпченко Дарину (8-Б кл.) – IІ м.(вч. Філь К. Д.) 

Маланчука Іллю (9-Бкл.)– IІ м. (вч. Канак В. М.) 

Зубар Ірину(7-Б кл.) – IІІ м. (вч. Філь К. Д.) 

З  ФІЗИКИ   

Мочульського  Ростислава (11-А кл.)– I м. ( уч.Орлова Н. В.) 

Хомишин  Олександру (10-В кл.) – I  м. ( уч.Орлова Н. В.)  

Брюхань Софію (9-А кл.)– I м. ( уч.Орлова Н. В.)   

Зубар Ірину(7-Б кл.) – IІ  м. (вч. Романів Т. В.) 

Кирилюк Тетяну  (7-Б кл.)– IІ м. (вч. Романів Т. В.) 

Гуменного  Владислава (8-Б)  – III м. ( уч.Орлова Н. В.)   

З  ПРАВОЗНАВСТВА 

Дідух Марію  (10-Б)– І  м.  ( уч.Морозюк Г. С.) 

Савку Олесю  (10-В) – ІІ м.( уч. Морозюк Г. С.) 

Ковалик Софію (10-Б) – ІІІ м. ( уч.Морозюк Г. С.) 

З   БІОЛОГІЇ  

Савку Олесю  (10-В) – ІІ м.( уч.Судомир Л.М.) 

Симко Катю (11-В) –  ІІІ м.( уч.Судомир Л.М.)  

Шведу Тараса (9-Б) –  ІІІ м.( уч.Судомир Л.М.)  

З ІНФОРМАЦІЙНИХ  ТЕХНОЛОГІЙ 

Ковалик Софію (10-Б) – ІІІ м.( уч. Величенко Н.І.)  

Новицьку Христину (9-В) – ІІІ м.( уч. Величенко Н.І.) 

   Ці успіхи – результат копіткої і цілеспрямованої праці усього колективу 

школи, яка ведеться уже протягом багатьох років, спільне досягнення учнів, 

вчителів та батьків.  Цьогоріч    у  І  ( шкільному) етапі олімпіад взяли участь 



357 учнів , що становить 35 %. Команду школи на міському етапі представляли 

65 учнів і 62                  з них стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнських 

предметних олімпіад . А це становить 94 %.  

       Школярі завоювали 12 перших місць, 26 других місця , 23 третіх місця. 

Відрадно, що наші учні є всебічно обдарованими, окремі з них стали 

переможцями ряду олімпіад. Як-от: Савка Олеся - 6-и олімпіад : правознавства, 

географії, біології, екології, англійської та французької мов. Оплета Оля – з                       

3 -ох олімпіад: географії, хімії, української   мови .  

Лукащук Василь,Стаханська Настя, Луцишин Тетяна, Цвик Дмитро, Сліпченко 

Дарина,  Маланчук Ілля, Лукащук Василь, Мочульський Ростислав, Брюхань 

Софія стали переможцями 2-ох олімпіад. 

Призерами обласного етапу стали  22  учні .  

  Зокрема,  з таких предметів: 

Предмет ПІБ учня Клас Місце Учитель 

астрономія Мочульський Ростислав    11-А ІІ Орлова  Н.В. 

математика Стаханська Анастасія   10-А ІІІ Штокало М.Л.  

екологія Савка Олеся   10-В І Судомир Л.М. 

англійська 

мова 

Піменова Каміла   

Савка Олеся   

Романишин Оксана   

9-А 

10-В 

11-В 

ІІ 

ІІ 

ІІІ 

Дидина Н.О. 

Дідик О.В. 

Гречкосій І.Є. 

правознавство Дідух Марія   10-В ІІ Морозюк Г.С. 

хімія Брюхань Софія   

Стаханська Анастасія     

Симко Катерина   

9-А 

10-А 

11-В 

ІІІ 

І 

ІІІ 

Іщенко О.К. 

Іщенко О.К. 

Іщенко О.К. 

біологія Савка Олеся   10-В І Судомир Л.М. 

історія Цвик Дмитро   11-В ІІ Курилович Г.В. 

німецька мова Гирила Владислав  9-Б ІІ Бойко І.Л. 

французька 

мова 

Лукащук Василь   

Савка Олеся   

Луцишин Тетяна   

Степанюк Тетяна   

9-Б 

10-В 

11-Б 

11-В 

І 

І 

ІІ 

ІІІ 

Сисак І.С. 

Сагайдак К.О. 

Нагорна Н.М. 

Сагайдак К.О. 



 

фізика Брюхань Софія   

Хомишин Олександра   

Мочульський Ростислав   

9-А 

10-В 

11-А 

ІІІ 

ІІ 

І 

Орлова Н.В. 

Орлова Н.В. 

Орлова Н.В. 

українська 

мова і 

література 

Оплета Ольга  

Цвик Дмитро    

10-Б 

11-В 

ІІ 

ІІІ 

Канак В.М. 

Гунтик О.В. 

 

Учасниками Всеукраїнських олімпіад були : 

з французької мови 

• Лукащук  Василь  , учень 9-Б класу;                             

• Савка Олеся , учениця 10-В класу ; 

з фізики  

• Мочульський  Ростислав ,  учень 11-А класу;                 

з екології  

• Савка Олеся , учениця10-В класу,                                                           

з хімії 

• Стаханська Анастасія , учениця 10-А класу. 

З перемогою повернулись 2 школярів: 

Лукащук  Василь , учень 9-Б класу, нагороджений дипломом ІІ ступеня                               

з французької мови (уч. Сисак Ірина Степанівна), 

Савка Олеся , учениця 10-В класу, нагороджена  дипломом ІІІ ступеня                                

з екології (уч. Судомир Ліля Мирославівна).  

Стипендію Кабінету Міністрів  отримує Лукащук  Василь  як  призер 

Міжнародного конкурсу з української мови імені ПЕТРА ЯЦИКА та 

Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури. 

 У 2017-2018н.р. іменні щомісячні стипендії міського голови були 

призначені учням 7-11 класів, які є переможцями чи призерами олімпіад, 

інтелектуальних турнірів , мають високі досягнення у науковій та пошуково- 

дослідницькій діяльності, беруть активну участь в органах учнівського  



самоврядування, громадському житті навчальних закладів та міста у 17 галузях. 

За рішенням комісії - 9 учням нашої школи призначено стипендії у таких 

номінаціях:  

 у галузі мовознавства (українська мова) – стипендію імені Дмитра Бучка  Олі  

Оплеті;  

 у галузі мовознавства (іноземна мова) – стипендію імені Зенона Кузелі – 

Тетяні Луцишин;  

 у галузі фізики – стипендію імені Івана Пулюя -  Ростиславу Мочульському;  

    у галузі географії – стипендію імені Степана Рудницького - Христині 

Білозецькій; 

 у галузі хімії  – стипендію імені Івана Горбачевського    - Софії Брюхань  ; 

  у галузі правознавства – стипендію імені Степана Дністрянського - Олесі 

Савці;  

 у галузі музики – стипендію імені Володимира Барвінського – Анастасії 

Стаханській;  

 у галузі поезії та літературознавства – стипендію імені Володимира Гнатюка   

– Денису Гутику ;  

 як найкращій учениці школи – Олександрі Хомишин.  

    Не меншими є успіхи наших школярів у науково-дослідницькій роботі.                         

4 учні школи  стали  переможцями ІІ ( обласного)  етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського 

комунального територіального відділення Малої академії наук України: 

• Хомишин  Олександра (уч. 10-В класу) – диплом   І ст. (секція 

експериментальної фізики). 

• Стаханська Анастасія (уч. 10-А класу) – диплом  ІІ ст. (секція медицини), 

• Півторак Олеся (уч. 10-В класу) – диплом ІІ ст. (секції історії України), 

• Юрків Вікторія  (уч. 10-А класу) – диплом ІІ ст. (секція зоології, ботаніки). 

 Переможцями  ІІІ  (заключного)   етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів Тернопільського комунального 

територіального відділення Малої академії наук України стали: 



• Хомишин  Олександра (уч. 10-В класу) – диплом   ІІІ ст. (секція 

експериментальної фізики) 

• Стаханська Анастасія (уч. 10-А класу) – диплом  ІІ ст. (секція медицини). 

              Цьогоріч  до роботи у Малій академії наук України  ми залучили учнів 

6-8 класів, які , ми переконані , гідно продовжать традиції  щорічних 

переможців. Зокрема, роботи на конкурс подали: 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я 

по 

батькові 

учасника 

конкурсу 

Секція Клас Тема роботи 

Науковий 

керівник 

(прізвище, 

ім’я, 

по батькові) 

1. Гуменний  

Владислав  

Тарасович 

«Енергозбереження 

в побуті» 

8-Б Енергозберігаючі 

технології та 

шкода від 

енергозберігаючих 

ламп 

Орлова Н.В. 

2. Мацевко  

Євгенія  

Дмитрівна 

«Альтернативна 

енергетика» 

8-А Відновлювальна 

енергетика 

Орлова Н.В. 

3. Тереба  

Вікторія 

Ігорівна 

«Екологічно 

безпечні технології 

та 

ресурсозбереження» 

8-А Глобальне 

потепління – 

загроза людству 

Орлова Н.В. 

4. Кирилюк  

Тетяна  

Вікторівна 

Фізика 7-Б Атмосфера планет 

Сонячної системи 

земної групи 

Романів 

Т.В. 

5. Космина  

Максим  

Володимирович 

«Альтернативна 

енергетика» 

7-А Розвиток 

відновлювальних 

джерел енергії на 

прикладі сонячних 

електростанцій 

Тригук Т.В. 



6. Катрук  

Антоніна  

Олегівна 

Зоологія 7-В Особливості коней 

та факти про них 

Судомир 

Л.М. 

7. Собчук  

Юлія  

Василівна 

Біологія 8-Б Харчові добавки та 

їх вплив на 

організм  людини 

Гетманюк 

І.Б. 

8. Зубар  

Ірина  

Ігорівна 

Хімія 7-Б Використання 

барвників для 

виготовлення 

продуктів 

харчування в 

Україні 

Хома В.В. 

9. Нижегородова 

Аліна 

Олексіївна 

Географія, 

гідрологія 

6-Б Гідрологічні 

об’єкти України та 

Європи в контексті 

занять вітрильним 

спортом 

Бердей О.В. 

    10. Сонічева 

Соломія  

Володимирівна 

Історія України 8-Б Тернопіль, якого 

вже немає 

Курилович 

Г.В. 

11. Цюпа 

Тетяна 

Віталіївна 

Історія України 8-Б Гетьманські 

столиці України 

Курилович 

Г.В. 

12. Струганець 

Соломія  

Анатоліівна 

Французька мова 8-В Французькі власні 

назви та способи 

їх перекладу 

Сагайдак 

К.О. 

13. Цуфал  

Тімея 

Іштванівна 

Німецька мова 8-А Втілення 

особливостей 

національного 

характеру у 

культури в 

Гелюх Т.П. 



українських та 

німецьких 

прислів’ях і 

приказках 

14. Матвіїшин  

Анастасія  

Вікторівна 

Німецька мова 6-Б Особливість 

модальних дієслів 

крізь призму 

німецьких казок 

«Frau Holle» «Der 

Süße Brei» братів 

Гримм 

Гелюх Т.П. 

15. Сліпченко  

Дарина  

Миколаївна 

Англійська мова 8-Б Англійський 

сленг як важлива 

частина мовлення 

Окаринська 

О.В. 

16. Войтюк 

Вікторія 

Сергіївна 

Математика 6-В Роль відсотків у 

сучасному житті 

Пільгун 

С.В. 

   Вагомих успіхів досягли наші школярі  і в різноманітних конкурсах, 

змаганнях, наукових дослідженнях та експериментах. 

        Переможцями ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської молоді імені Тараса Шевченка стали:   

 Зубар Ірина (7-Б кл.) – I  м. (  уч. Філь К.Д.) 

 Сліпченко Дарина  (8-Б)- І м. (  уч. Філь К.Д.) 

 Оплета Ольга  (10-Б) – ІІ  м. (  уч. Канак  В.М.).) 

  Переможцями ІІІ етапу    стала  Сліпченко Дарина  (8-Б) - І м. (  уч. Філь К.Д.), 

вона також була учасницею Всеукраїнського етапу  і гідно представила нашу 

область у Києві. 

  Переможцями  ІІ етапу ХУІІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика визнано таких учнів:    

Лукащука  Василя (9-Б кл.) – І м.  (уч. Канак  В.М.).) 

Якушевич  Ярину  (3-А)- ІІ м.  (уч. Копка   Т.В.) 

Оплету  Ольгу  (10-Б) – ІІІ  м. (уч. Канак  В.М.) 



         27 березня 2018р. у Тернопільському національному економічному 

університеті було проведено інтелектуальну гру «Shevchenko Mind Game». 

У змаганнях брали участь учні з 27 шкіл Тернополя. Команда 9-Б класу                        

( Біловус Ольга, Слободян Настя, Богомол Юліан, Безпалько Олександр,                  

Шведа Тарас) у наполегливій боротьбі здобула ІІІ місце і перемогу у  номінації 

«Активні та згуртовані». 

            24-25 березня 2018 року на базі КЗ ТМР «СЮТ» проведено відкритий 

міський конкурс учнівської молоді «БАЙТ-2017». 

Мета конкурсу – організація змістовного дозвілля, стимулювання творчого, 

інтелектуального, духовного розвитку учнів, виявлення обдарованих дітей, 

підведення підсумків позакласної та позашкільної роботи з учнями.                       

Конкурс проводився у номінаціях «Офіс-менеджмент», «Комп’ютерна графіка-

дизайн», «WEB дизайн-програмування», «Програмування» у таких вікових 

категоріях: молодша, старша та молодіжна. Участь у конкурсі взяли 8 учнів 

нашої школи. 24 березня учасники конкурсу захищали домашні роботи та 

виконували цікаві, творчі практичні завдання, а 25 березня відбулось урочисте 

нагородження призерів конкурсу в Центрі Науки Тернополя. 

 У номінації "Офіс-менеджмент" І місце посіла Новицька Христина, 

учениця 9-В класу, та ІІІ місце - Ковалик Софія, учениця 10-Б класу. 

 У номінації "Компютерна графіка" ІІІ місце здобув учень                                   

8-Б класу Недільський Максим. 

        21-22 березня 2018р. відбувся ІІ відкритий Західноукраїнський 

інтелектуальний турнір «Natus vincere» на кубок ректора Тернопільського 

національного економічного університету.» 

            Команда «Євдаймонія» у складі:  

 Ковалик Софії 

 Величко Діани 

 Парила Соломії 

 Оплета Ольги 

 Місяк Надії 

(керівник - практичний психолог Проць Надія Ярославівна) гідно 

представила ТСШ №3, посівши 4 місце.      



У номінації «Інтелектуальний потенціал  суспільства» 

перемогла команда «Феміда» у складі : 

 Дідух Марії 

 Савки Олесі 

 Антюк Вікторії 

 Цвика Дмитра 

 Задорожного  Владислава 

(керівник - вчитель правознавства Морозюк Галина Степанівна). 

      24 лютого 2018 року на базі КЗТМР «Станція юних техніків» пройшли 

змагання із швидкісного радіоконструювання. Команда нашої школи у складі 

Оконського Юліана (10-В клас) та Тирчика Святослава (9-В клас) зайняла         

ІІ командне місце на цих змаганнях.  А Оконський Юліан зайняв ІІ місце в 

особовому заліку. 

          Учениці Хомишин Олександра (10-А клас ) та  Брюхань Софія( 9-А клас) 

стали переможцями Фестивалю фізичного експерименту , здобувши дипломи І 

та ІІ ст.  

Педагогічний колектив школи тісно співпрацює з методичним центром 

ТКМЦ НОІМ, управлінням освіти і науки Тернопільської міської ради, 

ТОКІППО. Вагомими були здобутки вчителів, які сприяли покращенню іміджу 

школи, працюючи керівниками методичних об’єднань, авторами педагогічних 

майстерень, шкіл ППД. 

З метою презентації досвіду роботи на базі школи проведено міські та 

обласні майстер-класи, круглі столи, семінари-практикуми.  

На базі школи працювала Майстерня освітніх інновацій, керівником якої є 

вчитель початкових класів Копка Т.В. (як учасник всеукраїнського конкурсу 

"Учитель року-2017"). Нею підготовлено та проведено такі заходи:  

 експрес-курси "Реалізація наскрізних вмінь молодшого школяра: 

технологія "читання та письмо для розвитку критичного мислення"; 

 медіа-журнал "Використання мобільних та ігрових технологій в 

освітньому процесі початкової школи"; 

 методичний стартап "Соціо-ігровий стиль роботи як ефективна 

педагогічна технологія"; 



 панорама педагогічних знахідок "Інноваційні технології та методи 

навчання". 

 Досвідом своєї роботи ділилася і Штокало М.Л., вчитель математики, 

яка провела для вчителів міста тренінг з проблеми "Розвиток практичних умінь 

в умовах інтеграції предметів природничо-математичного циклу" (28.02.2018). 

для слухачів курсів ТОКІППО та методистів райметодкабінетів: 

 "Особливості використання елементів фролболу на уроках фізичної 

культури у початкових класах" 

      (грудень, березень, Бенцал Л.В.) 

Вчителями фізичної культури Бенцал Л.В. та Булич Л.Р. проведено 

міжобласний семінар вчителів фізичної культури у всеукраїнському проекті 

Junior-Z по впровадженню нових модулів навчання (16.02, Хмельницький) 

УЧАСТЬ ВЧИТЕЛІВ У КОНКУРСАХ 

 Булич Л.Р., вчитель фізичної культури, взяла участь у ІІІ етапі 

всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2018" у номінації "Фізична культура" 

та стала його учасником. 

 Бойко І.Р., вчитель німецької мови, взяла участь у І етапі всеукраїнського 

конкурсу "Учитель року-2018" у номінації "Німецька мова" та посіла почесне ІІ 

місце. 

 Прокопів А.М., Грода Г.М., Стецюк О.Ф. – вчителі англійської мови – 

взяли участь у V міському конкурсі "Парадигма освітніх інновацій-2018" у 

номінації "Упровадження сучасних засобів навчання, проектів, програм і 

технологій для вдосконалення та підвищення ефективності освітнього 

процесу", їх робота "Підвищення ефективності вивчення іноземних мов через 

упровадження в практику роботи закладу новітніх знань та сучасних 

педагогічних технологій" отримала Гран-прі. На IХ Міжнародній виставці 

«Сучасні заклади освіти – 2018» дана робота отримала Бронзову медаль. 

Конкурси. 

У жовтні проведено шкільний етап фестивалю-конкурсу патріотичної 

пісні, прози і поезії, творів образотворчого мистецтва «Свята Покрова», 

присвяченого відзначенню 75-ї річниці створення УПА. Переможці виступили 

на міському етапі конкурсу, та посіли такі місця:  



 у номінації «Патріотична пісня»: фольк-гурт «Гроно» (кер. Островський 

В.М.) - І місце (міський, обласний етапи); 

 у номінації «Патріотична проза і поезія»:  

- Буняк Яна, учениця 5-Б класу, ( вч. Сагайдак В.З.) - лауреат 

міського етапу; 

- колектив учнів 10-В класу (вч. Гандзій Н.Б.) - лауреати міського 

етапу; 

- Гуцул Елліна 11-В клас (вч. Гунтик О.В.) - лауреат міського 

етапу; 

 у номінації «Образотворче мистецтво»: Оконський Ю., учень 10-В класу 

(вч. Філь К.Д.) – ІІІ місце (міський етап)  (підномінація «За оригінальність 

розкриття теми»). 

7 жовтня в Українському домі «Перемога» відбувся Всеукраїнський 

конкурс української народної пісні «Соловейко» - фольк-гурт «Гроно» - ІІІ 

місце. 

Вдалим був виступ команди учнів 10-В класу на міському конкурсі 

«СНІД- глобальна проблема людства» (кер. Штокало Марія Леонідівна) – ІІІ 

місце.  

Міський фестиваль-конкурс «Від Катерини до Водохреща» - колектив 

учнів 5-Б (художні керівники Гандзій Н.Б., Махно А.Т., Островський В.М.)-  

отримали  ІІ місце у номінації «Вертеп». 

Міський конкурс «Феєрія новорічного міста» у номінації  "Настрій 

дарований серцем" - І місце за креативний підхід щодо створення святкової 

атмосфери у місті Тернополі, оригінальне оформлення закладу.    

Міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу «Замість ялинки-

зимовий букет»  перемоги отримали: 

 Номінація "Галицькі сувеніри та різдвяна атрибутика" 

Напрям "Сучасні саморобні іграшки": 

- колективна робота учнів 7-Б класу - "Сніговик" (кл. керівник Гелюх Т.П.). 

Чемпіонат міста Тернополя з гри Що? Де? Коли? – команда 

старшокласників нашої школи зайняла ІІ - ІІІ місце. 



Склад команди: Мочульський Ростислав (11-А), Цвик Дмитро (11-В), 

Хомишин Олександра (10-В), Дідух Марія (10-В), Савка Олеся (10-В),  

Семчишин Павло (10-В), Оплета Ольга (10-Б), Зубар Юля (9-А), Бойчук Петро 

(9-А ). 

Чемпіонат міста Тернополя з українських інтелектуальних ігор 

«УНІКУМ» – команда старшокласників нашої школи зайняла ІІ місце. 

Склад команди: Мочульський Ростислав (11-А), Цвик Дмитро (11-В), 

Хомишин Олександра (10-В), Дідух Марія (10-В), Савка Олеся (10-В),  Величко 

Діана (10-Б). 

Приємним є й те, що дівчата нашої школи, які беруть участь у міських 

конкурсах краси, щороку тішать нас своїми незабутніми враженнями, високою 

майстерністю. Так і цього річ, наша учасниця оригінально, творчо, цікаво 

підійшли до підготовки кожного конкурсу та гідно представили нашу школу. За 

результатами міського конкурсу "Талант, оздоблена красою" Мар`яна 

Коростіль отримала титул «ІІ Віце-панна Тернополя – 2018» та Приз 

Глядацьких Симпатій. 

Міський  XVII Всеукраїнський конкурс «Земля – наш спільний дім»  - 

грамотою управління освіти і науки Тернопільської міської ради «За 

майстерність втілення сценічного образу» нагороджений колектив учнів  7-В 

клас «Екологічне око», кл. керівник Судомир Л.М.  

5 квітня 2018 року  у приміщенні Українського дому «Перемога» відбувся   

V міський фестиваль декоративно-ужиткового мистецтва  «Яйце-райце». 

У рамках даного заходу було представлено виставки  великодніх 

композицій, писанок, рушників, які вражали розмаїттям барв, кольорів.  

Учні та батьки 7-8 класів гідно представили школу на передсвятковому 

форумі. Вони підготували   композицію до Великодня у самобутньому 

галицькому  стилі, яка відзначалася яскравістю,  оригінальністю, 

неповторною майстерністю, відображала щирість і щедрість душ родин. 

Дякуємо Чорній Ользі Петрівні, учителю трудового навчання, за підтримку в 

оформленні композицій. Щиру вдячність адміністрація школи висловлює 

учням, батькам та класним керівникам 7-8 класів. 



Окрім виставки, педагоги Центру творчості дітей та юнацтва  провели 

 майстер-класи для вихованців усіх шкіл міста. 

26 квітня 2018р. відбулися міські змагання учнівської молоді КВЕСТ 

«Знавці рідного міста Тернополя» - команда нашої школи зайняла ІІ місце. 

Керівники команди Курилович Галина Володимирівна та Яковець Леся 

Василівна. Склад команди:  

Богун Максим Володимирович 8-В, Сліпченко Дарина Миколаївна 8-Б, 

Бачинська Поліна Павлівна 8-Б, Собчук Юлія Василівна 8-Б, Антонишин 

Анна Павлівна 8-Б, Іванечко Ілля Андрійович 8-Б. 

Доброю традицією нашої школи стало проводити у школі  ряд цікавих і 

змістовних заходів: 

- 9 листопада 2017р. 37 учнів 8-11 класів та вчителів школи долучилися до 

написання XVII Всеукраїнського радіодиктанту української національної 

єдності, який відбувся під гаслом «Нас багато. Ми різні. Але нас об’єднує 

спільна мета». Разом з ними у написанні диктанту взяла участь 

Кондирєва Майя Миколаївна – методист відділу методики навчальних 

предметів та професійного розвитку педагогів Тернопільського обласного 

комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. Роботи 

учасників того ж дня було надіслано на Українське радіо згідно з 

умовами акції. 

- 21 листопада  у актовому залі школи для учнів 8-10 класів  відбувся 

«Урок Мужності, Гідності і Свободи», присвячений подіям на Майдані.  

Під час уроку учні завдяки представленим відеоматеріалам, мали нагоду 

пригадати події тих великих днів, які назавжди змінили історію нашої 

нації і вшанувати героїв «Небесної Сотні». У заході взяли учні 6-11 

класів. Надзвичайно проникливо заспівали пісню Небесній сотні сестри 

Стаханські Настя та Ксенія.  З трепетом і хвилюванням учні 11 класів, а 

саме Маленький Олег, Фартушняк Владислав та Федуник Віталік 

виконали пісню «В той день, коли закінчиться війна». Гутик Денис, учень 

11-А класу  декламував вірш про героїзм українських військових, про 

біль матерів, які втратили своїх синів, про любов до України. Школярі та 

вчителі з великим трепетом слухали виконання учнів 7-В класу 



«Повертайся, солдате!» та  учнів 8 класів «Бачення з небес».  Наприкінці 

уроку хвилиною мовчання було вшановано пам'ять Героїв Небесної 

Сотні. Захід підготувала вчитель історії Курилович Галина 

Володимирівна.  

-   7 грудня  у Тернопільській спеціалізованій школі І-ІІІ ст. №3                           

з поглибленим вивченням іноземних мов уже втретє було проведено  

День духовної обнови, який проходив під гаслом" Коли ми разом, ми - 

родина". Замість традиційних уроків були незвичайні : урок спілкування  

«Люби ближнього свого як самого себе»; урок Божого благословення - 

спільна молитва учнів, учителів, батьків «Під Твою милість 

прибігаємо…» (намірення: за духовну обнову нашої шкільної родини, 

щиру любов до Христової науки, дар мудрості в розбудові незалежної 

України); урок національного самовизнання - майстер - класи «Обереги 

українського народу»  (за участю майстрів КЗ ТМР "Центр творчості 

дітей та юнацтва» та Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості; урок особистісного пізнання - родинні свята 

«Коли ми разом, ми - родина»; урок театрального натхнення-театр 

історичних тем  «Sacred and Legendary Lifeof St. Catherine»; урок творчого 

зростання - «Ангел мого життя».         

Упродовж дня учні, учителі, батьки мали можливість  подивитись 

виставку світлин учнів «Святині мого народу». Справжньою 

несподіванкою, яка викликала шквал емоцій, стала виставка картин Олега 

Шупляка - заслуженого художника України, члена Національної спілки 

художників України, золотого лауреата міжнародного фонду «Культурне 

надбання», володаря єдиного диплома «За майстерність і створення 

унікального стилю  в образотворчому мистецтві». Вона мала назву  

«Неповторні барви України». На виставці була присутня дружина митця 

пані Галина. А учитель мистецтва Філь К.Д. проводила екскурсії для 

кожного класу, демонструючи творче надбання митця у ракурсі  « 

Незвичайний звичайний митець». Підсумком дня стало Свято української 

мови, культури, духовності  «Скарби нашого народу», участь у якому 

взяли понад 250 школярів. Директор школи Будій Надія Дмитрівна 



привітала усіх присутніх з  Днем  духовної віднови, наголосила, що  це 

час призупинки, час, коли маємо прислухатися до голосу Божого, який 

завжди має нам що сказати, подякувала батькам за допомогу в організації 

та проведенні Дня навчального закладу. До присутніх у залі звернулась з  

вітальним словом особлива гостя свята - заступник начальника 

управління освіти і науки Тернопільської обласної державної 

адміністрації Зварич Ганна Володимирівна.   Адміністрацією школи було 

представлено два соціальних проекти: «Книги як ліки від самотності»                 

( для людей похилого віку, які проживають у Комунальній  установі 

Тернопільської обласної ради "Петриківський обласний геріатричний 

пансіонат") та «Дерево милосердя» (адресна допомога до дня святого 

Миколая дітям-сиротам, дітям з багатодітних родин, самотнім людям – 

інвалідам).  Організаторами дійства та його режисерами стали заступники 

директора Шендеровська Л.В. та Танцовна О.І. 

- З 04 грудня по 08 грудня 2017 року у нашій школі пройшов 

Всеукраїнський тиждень права, присвячений проголошенню 

Генеральною Асамблеєю ООН 1948 року Загальної декларації прав 

людини. Протягом тижня було проведено такі заходи: 

o конкурс малюнків на тему «Мої права»; 

o інформаційна хвилинка для учнів молодшої та середньої школи «Мандрівка 

в країну права»; 

o диспут на тему «Чи потрібне зниження кримінальної відповідальності для 

неповнолітних?» (9-Б клас); 

o захист проектів «Насильство в сім’ї. Шляхи вирішення проблеми» (9-А 

клас); 

o зустріч учнів 9-В класу з представником християнсько-навчального центру 

«Успіх» на тему «Юридична відповідальність неповнолітніх»; 

o правовий тренінг для учнів 9-10 класів «Права, що ми знаємо про них»;  

o правовий брифінг «Сам собі юрист»; 

o круглий стіл : «Торгівля людьми. Чи є це злочином проти людства?»   (10 А, 

В класи); 



o правовий діалог: «Нагрудна  відеокамера поліцейських: за чи проти?»            

(10 – Б клас). 

- З 18 по 20 лютого  2018 року уся Україна вшановувала День пам’яті 

Небесної сотні. Цей трагічний день ввійшов в історію нашого народу, як 

символ нескореності та самопожертви кращих синів України. 

- 20 лютого 2018 року учні, вчителі та батьки нашої школи, о 8.20, хвилиною 

мовчання вшанували пам’ять загиблих Героїв Небесної Сотні.  Під час 

звучання жалобної пісні «Плине кача…» школярі запалили лампадки в пам'ять 

людей, що віддали свої життя за Україну під час Революції Гідності. 

У рамках заходів, приурочених  пам’яті Т.Г. Шевченка, 15 березня в 

актовому залі школи вічне та живе Шевченкове слово звучало німецькою 

мовою. Організаторами літературно-мистецького свята стали учні 10-Б, 9-А, 8-

Б, 7-Б класів і вчителі німецької та української мови: Гелюх Т.П., Кулик І.А., 

Бойко І.Л., Чуба М.П. Під час заходу звучали вірші та пісні на слова Т.Г. 

Шевченка українською та німецькою мовами, рядки з біографії Кобзаря,                     

а також  інсценізовані епізоди з життя малого Тараса та уривок з поеми 

«Катерина». 

На святковий лад налаштовував прикрашений в українському стилі 

актовий зал та український національний одяг учасників дійства. Декламування 

німецькою мовою «Заповіту» Т. Шевченка ученицею 4-А класу Настею Мінчук 

стало родзинкою заходу. 

- 26 квітня  відбувся захід з нагоди 32-ї річниці катастрофи на ЧАЕС, який 

підготували класний керівник 8-Б класу, Слободян Леся Орестівна та вчитель 

основ здоров’я Гетманюк Інна Багданівна. Хвилиною мовчання усі присутні 

віддали данину пам’яті тим, хто пішов із життя, приборкуючи атомне 

полум’я. Учні 8-Б класу у своїх віршах і піснях розкрили тему 

Чорнобильської трагедії, яка залишила біль та тривогу в серцях кожного з 

нас. 

Протягом вересня-травня у школі проведено ряд благодійних акцій. 

А саме:  

 Акція «Шкільний макулатуринг» (жовтень). 



 Благодійний осінній ярмарок «У колі дружньої сім’ї» (надано адресну 

допомогу солдатам у зону АТО, дитині-сироті, та інші благодійні цілі). 

 Збір продуктів харчування для малозабезпечених верств населення. Акція 

«З рук у руки». 

 У рамках проекту «Біоетика» та співпраці з Благодійним фондом 

«Щаслива лапа» учні 9-Б класу (класний керівник Канак В.М.) 

долучилися до Всеукраїнської благодійної акції допомоги безпритульним 

тваринам.  За зібрані кошти закупили м'ясо та крупи, необхідні для 

тварин та відвідали притулок «Ноїв ковчег». 

 Благодійна акція «Миколай про тебе не забуде», в якій взяли участь 

батьки та  учні 6-В класу. Діти під керівництвом класного керівника 

Гандзій Наталії Богданівни зібрали подарунки  для  дітей. Серед них 

можна було знайти канцтовари, дитячі розвиваючі ігри, солодощі, 

іграшки, різноманітний одяг та взуття.  

 Акція «Подарунок солдату до Дня Святого Миколая».  Учні 1-11 класів 

написали листи воїнам АТО, намалювали малюнки, зібрали вітаміни для 

солдатів (лимони,  горіхи, мед, трав’яні та вітамінні чаї, домашнє варення 

із калини, малини, смородини). 5 грудня 2017р.   у школу завітали 

представники Тернопільської міської організації ветеранів АТО. Їм було 

передано листи, малюнки, вітаміни. 

 Акція «Великодній кошик для воїнів АТО» (зібрано 40 кг. мясних виробів 

та 13 кг. сирних виробів). 

 День довкілля – це акція, яка проводиться з метою об’єднання людей у 

всьому світі для боротьби з проблемою накопичення сміття і залучення 

уваги громадськості до захисту навколишнього природного середовища. 

До проведення акції долучилися учні нашої школи аби спільними 

зусиллями прибрати прибережну смугу Тернопільського ставу від ВАТ 

«Опілля»  до заїзду на міський водозабір та пришкільну територію.  

Вагомими були результати участі команд ТСШ № 3 у спортивних іграх 

учнівської молоді міста Тернополя: 



- команда учнів 5 кл. ( кер. Булич Л.Р.) виборола ІІ місце на обласному 

етапі змагань у фестивалі за програмою «Дитяча легка атлетика ІААF»    

в рамках проведення ІІІ Дворових Олімпійських ігор; 

- школярі  взяли участь у фізкультурно-оздоровчому патріотичному 

фестивалі «Нащадки козацької слави» («Козацький гарт») (кер. Бенцал 

Л.В.) та вибороли І місце у міському етапі; 

-  виховання справжнього патріота України є одним із пріоритетних 

напрямів виховання сучасної молоді. З метою поліпшення виховної 

роботи з учнівською молоддю на основі традицій і звичаїв українського 

народу, формування у підростаючого покоління патріотичної свідомості, 

активної громадянської позиції, здорового способу життя 16-24 квітня 

2018 року відбувся міський етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»).  Учні нашої школи теж 

взяли участь у грі,  демонструючи відвагу, мужність, спритність та 

інтелект і зайняли - 3 місце у видах змагань «Стрільба»  –  

- керівник команди Булич Ліля Романівна (дитячо-юнацька військово-

патріотична гра «Джура»). 

Продовжено діяльність пошукових загонів школярів у Всеукраїнському 

русі учнівської молоді «Моя земля – земля моїх батьків» та у 

Всеукраїнській експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – 

Україна». А саме:  

- конкурс пошукових та науково-дослідницьких робіт Всеукраїнської 

краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина» -  керівник 

Павловська-Суїнова І.М. (переможець міського та обласного етапів); 

- краєзнавчо-народознавча експедиція учнівської молоді “Любіть Україну  

вишневу свою”  під гаслом «Сила нескорених» в рамках Всеукраїнського 

руху учнівської молоді “Моя земля – земля моїх батьків, назва роботи 

«Борітеся - поборете», 7-А клас, кл. керівник Чорна А.М. - лауреат 

міського конкурсу; 

- участь у конкурсах серед педагогічних працівників навчальних закладів 

на кращу розробку народознавчої розвідки національно - патріотичної 

тематики «Слава України» - лауреат міського конкурсу Гринда Ю.О. 



Робота учнівського парламенту «Лідер» 

- Краєзнавчо-пошуковий проект «Непоборні!» - переможець (міський 

етап)- 8-А клас, кл. керівник Сагайдак К.О., участь у обласній школі 

управлінської майстерності; 

- міський конкурс проектів учнівського парламенту «Хто, як не ми» – 

переможець (міський етап) – учнівський парламент «Лідер» - номінація 

«Волонтерство» керівник Танцовна О.І.  

Високу оцінку отримали колективи художньої самодіяльності школи  у 

міському конкурсі «Творчість юних тобі, Україно!»……… 

І. Міський фестиваль-конкурс духовної пісні «Молитва за Україну», 

присвячений 130-й річниці з дня народження О.В. Барвінського: 

1. у номінації «Духовний хоровий спів» (у віковій категорії «9-11 класи»)- 

народна хорова капела «Калина» - гран-прі (міський та обласний етапи). 

 

19 квітня відбувся міський фестиваль-конкурс хореографічних 

колективів «Танцювальний дивограй». Нашу школи представляли                            

5 танцювальних колективів і всі отримали найвищі нагороди. 

Список переможців міського фестивалю-конкурсу 

хореографічних колективів «Танцювальний дивограй» 

 

У номінації «Народний танець»: 

у віковій категорії «1-4 класи» 

за І місце: 

ансамбль народного танцю «Первоцвіт» ТСШ№3 (художній керівник – Лего 

В.В.);  

у віковій категорії «5-8 класи» 

за ІІ місце: 

хореографічний ансамбль народного танцю  «Сонечко» ТСШ№3 (художній 

керівник – Черниш М.І.). 

У номінації «Бальний танець» 

за ґран-прі: 



зразковий танцювальний  колектив  «Весняний подих» ТСШ №3 (художній 

керівник - Полигач О.А.). 

У номінації «Естрадний танець» 

у віковій категорії «1-4 класи»: 

за І місце: 

хореографічний ансамбль «Олімп» ТСШ№3 (художній керівник - Недільська 

С.Я.); 

у віковій категорії «5-8 класи»: 

за І місце: 

хореографічний ансамбль «Фаворит» ТСШ№3 (художній керівник – Бурдун 

Т.І.). 

Протягом року вчителі початкових класів проводили чимало цікавих 

заходів. Так, вчитель Кріль О.П. провела захоплююче та колоритне свято – 

«Свято Гарбуза», в рамках якого відбувся «Гарбузовий» благодійний ярмарок, 

вистава для учнів початкових класів «Осіння пригода» та спортивна естафета 

«Веселий гарбузик».  

Вчитель С.А. Цибульська організувала та провела незабутній захід для 

учнів 3-іх класів «Рідна мова, наче свято», на якому учні декламували вірші про 

мову, взяли участь у вікторині. 21 березня 2018 р. в актовій залі школи 

талановиті діти 3-В класу (вч. Цибульська С.А.) закликали тепло, радість та 

весняну свіжість віршами, піснями та запальними таночками. На сцені 

відбулася справжня зустріч зими з весною. Свято у формі мюзиклу подарувало 

чудовий настрій та незабутні емоції усім присутнім. 

З  нагоди 147 річниці від дня народження Лесі Українки, Паращак Л.О. 

спільно з учнями 4-А класу провели літературно-музичну композицію «Стояла 

я і слухала весну». Учасники свята знайомили глядачів з  літературною 

спадщиною  письменниці, розповідали про її життєвий і творчий шлях, про 

твори, які вона дарувала дітям. З особливою зацікавленістю діти та батьки 

стежили за героями інсценізованої казки  Лесі Українки «Біда навчить». Свято 

сприяло розвитку мистецького смаку, виховувало почуття гордості за свою 

Батьківщину та за видатних людей, які її прославили. Також учні 4-А класу (вч. 



Паращак Л. О.) запросили усю шкільну родину на святкову коляду «Щедрий 

вечір на Маланці».   

Вчителі 1-х класів Найда Л.Б., Криса Т.М., Яременко Н.Б. організували та 

провели у своїх класах свято «Подорож у Алфавітне королівство». Кріль О.П. 

та Драган М.М. презентували для вчителів та батьків свято «Прощавай, 

початкова школо!»  

       9 листопада у школі прийшов День писемності і мови. Учні початкових 

класів декламували вірші українських авторів, взяли участь у конкурсі 

мовознавців, переглянули українські мультфільми, а також відвідали виставку 

книг українських авторів, яка була організована бібліотекарем школи Стасишин 

С. Т.  

7 грудня у день святої Катерини, вчителі та учні відзначали День школи 

під гаслом «Коли ми разом, ми - родина». В усіх початкових класах пройшов 

урок національного самовизначення, під час якого майстри ЦДТ та школи 

народних ремесел провели майстер-клас «Обереги українського народу». Учні 

виготовляли ангеликів із різноманітних матеріалів. Кращі роботи відібрали на 

імпровізовану виставку, яка була організована біля актового залу школи.  

Також учні початкових класів взяли участь у презентації благодійного 

проекту «Дерево милосердя». Кожен клас отримав завдання допомогти 

конкретній людині і успішно з цим впорався. Команда учнів початкових 

класів у складі Богуш Короліни (2-В клас), Яремус Яни (3-Б клас), Тодеренчук 

Марти (4-Б клас) перемогла у міських змаганнях із початкового технічного 

моделювання (кер. Л. Стасишен). Також школа виборола І місце і у виставці 

технічної творчості серед навчальних закладів міста. Вагомими були і спортивні 

досягнення. Так, команда учнів    3-іх класів виборола І місце у міських 

змаганнях серед третьокласників «Ігри патріотів» (кер. Бенцал Л.В., Булич 

Л.Р.). Команда учнів 4-их класів зайняла ІІ місце у міських спортивних 

змаганнях серед четвертокласників «Перші кроки» (кер. Бенцал Л.В., Булич 

Л.Р.). Команда учнів у складі Мартищука Назара (6-А клас), Кая Тимура (4-Б 

клас), Сохора Назара (2-А клас), Троян Аліни (4-В клас), Кмітя Марка (3-Б 

клас) здобула ІІІ місце у міських і обласних змаганнях із шахів «Біла тура». 



Колектив учнів 3-А класу (кер. Копка Т.В.) виборов ІІ місце на міському 

конкурсі патріотичної пісні, прози і поезії.    

Хор учнів початкових класів (кер. А. Махно) переміг у міському 

вокально-хоровому фестивалі-конкурсі «Молитва за Україну»       у номінації 

«Дитячий хоровий спів». Учень 4-А класу Козира Остап, учениця 6-Б класу 

Пилипів Юліана та учень 4-Б класу Пилипів Влад взяли участь у міському 

фестивалі родинної творчості «Родинне джерело», отримали дипломи і цінні 

подарунки. 

Учні початкових класів взяли участь у проведенні Всеукраїнського місяця 

Червоного Хреста по збору вживаного одягу, взуття, іграшок, акції до Дня 

людей похилого віку, а також у благодійних акціях «Миколай про тебе не 

забуде», «Великодній кошик воїнам АТО». 

Звіт про фінансово – господарську діяльність у школі висвітлено на 

сайті школи  у розділі «Фінансово - господарська діяльність». На екрані ви 

можете побачити використання коштів по загальному і спеціальному фондах.  


