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директора школи 
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Шановні батьки, учителі та усі присутні у цьому залі! 

 Традиційно у травні дирекція школи звітує про роботу учнівського та 

педагогічного колективів, а також сьогодні звітую про свою роботу як 

директора школи.  

Станом на сьогоднішній день у школі навчається 1040 учнів.  

У школі працюють 100 учителів. Школа функціонує у ІІ зміни.                         

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

У листопаді 2015 року Тернопільська спеціалізована школа                          

І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов успішно   

пройшла атестаційну експертизу, яка проводиться один раз на 10 років.  

Згідно з рішенням ради школи у нашому навчальному закладі  діє наказ 

№ 125 від 14.09.2016 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. 

       Шкільний проект «Обдарованість» на 2015 – 2020 роки 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. 
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 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 100 

найкращих шкіл України (97 м.) та потрапив  до рейтингу найкращих  

шкіл, які дають базові знання для майбутніх спеціалістів у сфері IT (26м.). 

За основу брали викладання фізики, математики і англійської мови.   

10 листопада 2016 року відбувся Всеукраїнський урочистий збір 

переможців Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, МАН, 

на якому було вручено стипендії Президента України за наслідками досягнень у 

2015-2016 н.р.  Серед молодих науковців та переможців олімпіад були і учні 

нашої школи: Мочульська Вікторія, Вишневський Богдан та Вітрова Софія, які  

стали   Президентськими  стипендіатами. 

Стипендію Президента України отримує і  Прищляківська Віталіна як 

призер Міжнародного конкурсу з української мови  імені ПЕТРА ЯЦИКА. 

      У 2016-2017 н.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 
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самоврядування, громадському житті навчальних закладів та міста у 17 галузях.    

За рішенням комісії  - 8 учням нашої школи:  

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

призначено      Марті  Базюк ;   

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

Вікторії    Якимець; 

  у галузі фізики – стипендію імені Івана Пулюя -  Олександрі Хомишин  

та    Ростиславу  Мочульському  ; 

   у галузі конструювання, винахідництва та технічної творчості – 

стипендію імені Володимира (Вільяма)    Джуса   -  Богдану  

Макарчуку;    

  у галузі географії – стипендію імені Степана Рудницького   - Христині  

Білозецькій   ; 

  у галузі  біології – стипендію імені Степана Ґжицького  - Олесі Савці  ; 

 як найкращій учениці школи – Луцишин Тетяні. 

Ці успіхи – результат копіткої і цілеспрямованої праці усього колективу 

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

вчителів та батьків. 

Цьогоріч  І ( шкільному) етапі  олімпіад  взяли  участь 393 учні , що 

становить  38 %.  Команду школи на міському етапі представляли 65 учнів 

і 59 з них стали   переможцями ІІ етапу Всеукраїнських предметних 

олімпіад . А це становить 92 %.   Цьогоріч  школярі завоювали  14 перших  

місць,  24  других місця ,  21   третє  місце. 

Зокрема, 

  З  ПРАВОЗНАВСТВА 

Савка Олеся  (9-Б) – І м. 

Ковалик Софія (9-Б) – ІІ м. 

Дідух Марія  (9-Б)– ІІІ м. 

 

З ЕКОЛОГІЇ 

Вітрова Софія  (11-Б) – ІІ м. 

Луцишин Тетяна (10-Б) –ІІ м. 

  

З ГЕОГРАФІЇ 

Оплета Ольга  (9-Б) – І м. 
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Білозецька Христина (10-Б ) –ІІ м 

Савка Олеся  (9-В) – ІІІ м. 

Біловус Ольга (8-Б) –ІІІ м. 

Слободян Анастасія (8-Б) –ІІІ м. 

 

З  ХІМІЇ 

Брюхань Софія (8-А) – І м. 

Мацевко Євгенія ( 7-А) – ІІ м. 

Шведа Тарас   (8-Б) – ІІ м. 

Малецький  Денис  (10-В) – ІІІ м. 

Оплета Ольга(9-Б) – ІІІ м. 

Клизуб  Павло  (9-Б) – ІІІ м.  

 

З  ЕКОНОМІКИ 

Хаєцька  Марта  (10-Б) – III м. 

 

З  ФІЗИКИ 
Мочульський  Ростислав  (10-А кл.)– I м. 

Хомишин  Олександра  (9-В кл.) – II м. 

Макарчук   Богдан – (11-А кл.)– III м. 

Гуменний  Владислав  (7-Б) – III м. 

 

З  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ    та   ЛІТЕРАТУРИ 
Лукащук  Василь (8-Бкл.)– I м. 

Оплета Ольга    (9-Б кл.) – I м. 

Гутик  Денис   – (10-А кл.)– I  м. 

Вітрова   Софія (11-Б) – II м. 

 

З АСТРОНОМІЇ 
Мочульськ ий  Ростислав  (10-А кл.)– I м.   

Макарчук   Богдан  – (11-А кл.)– III м.  

 

З  АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ 
Савка  Олеся  (9-В кл.) – І  м.  

Лукащук  Василь   (8-Бкл.)– І м. 

Піменова  Каміла  – (8-А кл.) – IІ  м. 

Скорупськ ий Антон   (8-Б кл.) – ІІ  м. 

Сінько Діана   (8-В кл. ) – ІІ  м. 

Шкільна Настя   (9-А кл.) – ІІ  м. 

Луцишин  Тетяна  (10-Б кл.) – ІІ  м. 

Кириленко Олександр     (11-В кл.) – ІІ  м. 

Скідан  Наталя  (11-А кл.) – ІІ  м.   

Оплета Оля    (9-Б кл.) – IІІ м. 

Озірянська Настя  (9-В) – IIІ м. 
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Дрогобицька Дарина (10-Б кл.) – IІІ м. 

Савіцька Тетяна (11-А кл.) – IІІ м. 

З  МАТЕМАТИКИ 

Мандзій  Аріана (6-А кл.)– I м.   

Гуменний Владислав (7-Б кл.) – II м. 

Брюхань Софія (8-А кл.) – II м. 

 

З ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 
Лукащук  Василь (8-Б кл.) – І м. 

Савка  Олеся  (9-В кл.) – І м. 

Луцишин Тетяна (10-Б кл.) – ІІ м. 

Вітрова  Софія (11-Б кл.) – ІІ м. 

Степанюк Тетяна  (10-В кл.) – ІІІ м. 

 

З НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

Гирила Владислав  (8-Б кл.) – І м. 

Якимець Вікторія (11-А кл.) – ІІ м. 

Семчишин  Павло (9-В кл.) – ІІІ м. 

 

З   БІОЛОГІЇ 
Савка Олеся  (9-В) – ІІ м. 

З   ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 

Марчук Юля  (11-В) – ІІ м. 

 

З  ІСТОРІЇ 

Цвик   Дмитро  (10-В) – ІІ м. 

Клизуб  Павло ( 9-Б) –ІІ м. 

Півторак Олеся  (9-В) –ІІІ м. 

 

З  ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
Новицька Христина  (8-В) – ІІІ м. 

Ковалик Софія (9-Б) – ІІІ м. 

Фурдела  Артем  (11-В)– ІІІ м. 

                   

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

переможцями  ряду олімпіад.  Як-от:  

Савка Олеся - 5-ох олімпіад : правознавства, географії, біології, англійської  

та французької мов. 

Оплета Оля –    4 -ох олімпіад: географії, хімії, української та англійської мов . 
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Вітрова Софія-   3-ох олімпіад: екології, української та французької мов. 

Лукащук Василь-   3-ох олімпіад: української, французької  та англійської 

мов. 

Луцишин Тетяна - 3-ох олімпіад: екології, англійської та французької мов. 

       Преможцями  2 олімпіад стали : Ковалик Софія, Клизуб  Павло,  

Мочульський Ростислав,  Брюхань  Софія,  Макарчук  Богдан, Гуменний 

Владислав. 

       Команду міста  на обласних олімпіадах представляли  23 учні школи,  

21 з них стали призерами, що становить 92 %. 

 Переможцями  ІІІ етапу визнано: 

 з правознавства 

Савку Олесю (9-В кл.) – І місце   (вч. Морозюк Г.С.). 

 з математики 

Брюхань Софію (8-А кл.) – ІІ місце (вч. Базюк О.Я.). 

 з географії 

Білозецьку Христину (10-Б кл.) – І місце (вч.Слотюк В.М.). 

Оплету Ольгу (9-Б кл.) – ІІ місце (вч. Бердей О.В.). 

 з німецької мови 

Якимець Вікторію (11-А кл.) – І місце (вч. Бойко І.Л.). 

 з французької мови 

Савку Олесю (9-В кл.) – І місце (вч. Сагайдак К.О.). 

Луцишин Тетяну (10-Б кл.) – ІІ місце (вч. Сисак І.С.). 

Вітрову Софію (11-Б кл.) – ІІІ місце 

 з фізики 

Мочульського Ростислава (10-А кл.) – І місце (вч. Орлова Н.В.). 

 з української мови та літератури  

Лукащука Василя (8-Б кл.) – І місце (вч. Канак  В.М .). 

Гутика Дениса (10-А кл.) – ІІ місце  (вч. Мужилівська О.І.). 

Оплету Ольгу (9-Б кл.) – ІІІ місце (вч. Мужилівська О.І.). 

 з екології 
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Вітрову Софію (11-Б кл.) – І місце   ( вч.Судомир Л.М.). 

 з біології 

Савку Олесю (9-В кл.) – ІІ місце ( вч.Судомир Л.М.). 

 з хімії 

Брюхань Софію (8-А кл.) – ІІ місце ( вч. Іщенко О.К.). 

 з історії 

Клизуба Павла (9-Б кл.) – ІІІ місце ( вч. Курилович Г.В.). 

Цвика Дмитра (10-В кл.) – ІІІ місце ( вч. Курилович Г.В.). 

 з англійської мови 

Савку Олесю (9-В кл.) – І місце ( вч. Дідик О.В.). 

 з економіки 

Хаєцьку  Марту (10-Б кл.) – ІІІ місце (вч. Бердей О.В.). 

 з астрономії 

Мочульського  Ростислава (10-А) – І м. (вч. Базюк О.Я.). 

Макарчука Богдана  ( 11-А) – ІІ м. (вч. Орлова Н.В.). 

       Честь області на Всеукраїнському рівні могли б захищати  

щонайменше 11  учнів,  проте  в силу тих чи інших причин, насамперед 

економічних та організаційних, учасниками  ІУ етапу стали  6 учнів:  

Гутик Денис, Лукащук Василь, Вітрова Софія, Мочульський Ростислав, 

Брюхань Софія,Білозецька Христина. Усі школярі досягли високих 

результатів. 

А переможцями ІУ етапу  стали: 

 Лукащук  Василь – диплом ІІ ст. з української мови та літератури                              

( вч. Канак В.М.), 

 Вітрова Софія - диплом ІІІ ст. з екології ( вч.Судомир Л.М.). 

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

     Зокрема, переможцями   ІІ (обласного) етапу конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України  стали 5 

школярів: Вітрова Софія, Гончар Юлія, Мочульський Ростислав, 

Макарчук Богдан, Хомишин Олександра.  
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    Троє з них стали переможцями  Всеукраїнського етапу МАНУ. 

А саме: 

 Гончар Юлія (11-В  кл) – диплом І ст.  

Відділення : філософія та суспільствознавство, секція: правознавство. 

 Вітрова Софія (11-Бкл.) – диплом ІІІ ст. 

   Відділення : екологія та аграрні науки, секція: екологія.  

 Макарчук Богдан (11-А кл.) – диплом ІІІ ст. 

Відділення : фізика та астрономія, секція: аерофізика та космічні дослідження. 

Гончар Юля є претендентом на стипендію Президента України,  

а  Лукащук Василь – претендентом на стипендію Кабінету Міністрів 

України. 

Переможцями  ІІ етапу Міжнародного мовно-літературного конкурсу   

учнівської  молоді імені  Тараса Шевченка  стали: 

 Зубар Ірина (6-Б клас) – ІІ місце 

 Маланчук Ілля  (8-Б клас) – ІІ місце 

 Оплета  Ольга  (9-Б клас) – ІІ місце 

 Гутика Дениса (10-А клас) – ІІ місце.   

ПЕРЕМОЖЦЯМИ ІІ етапу   ХУІІ Міжнародного конкурсу  

з української мови  імені ПЕТРА ЯЦИКА  визнано: 

ПРИШЛЯКІВСЬКУ Віталіну (4-Б) –І м. 

ЗУБАР Ірину (6-Б кл.) – II м.  

ЛУКАЩУКА Василя (8-Б кл.) – I м.  

ГУТИКА Дениса (10-А кл.) – I м.  

ВІТРОВУ Софію  (11-Б кл.) – II м. 

  Пришляківська  Віталіна, Лукащук Василь та Гутик Денис  стали 

призерами ІІІ етапу конкурсу, а  Пришляківська  Віталіна  та Лукащук  

Василь - учасниками заключного  етапу   ХУІІ Міжнародного конкурсу з 

української мови  імені ПЕТРА ЯЦИКА.      

 



 10 

     12 січня, під час зимових канікул, учні школи Мочульський Ростислав 

(10-А кл.) і Хомишин Олександра (9-В кл.) взяли участь у Різдвяному етапі 

Фестивалю фізичного експерименту, що відбувся на базі НВК "Лозівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів - ДНЗ" (Тернопільський район, с. Лозова). 

      Абсолютним переможцем та володарем  Суперкубка вдруге став 

Мочульський Ростислав , а Хомишин Олександра  вдруге отримала 

диплом ІІІ ст. (керівник - Орлова Н.В.). 

Гутик Денис, Жураківська Христина (10-А), Гумницький Влад (10-Б)  

стали переможцями міського конкурсу «Зродились ми великої години». 

 Четвертак Катерина,  Луцишин Тетяна,  Хаєцька Марта (10-Б кл.)  є призерами 

другого Всеукраїнського  конкурсу учнівської та студентської  творчості    

“ЗМАГАЙМОСЬ ЗА НОВЕ ЖИТТЯ”( дипломи ІІІ ст.). 

До Дня матері  учнями  школи було підготовлено  збірку поезій      

"Найкращі слова для Тебе, Мамо!", яку було репрезентовано на  сайті 

школи. 

 

Виховна робота у школі тісто переплітається з навчальною. 

Задля підтримки патріотичного та бойового духу української армії, 28 

серпня 2016 року на території парку Національного Відродження відбувся 

міський огляд-конкурс патріотичних букетів, квіткових композицій 

«Стверджуючи українське-2016». Наша школа щорічно бере участь у 

подібних конкурсах, та є у числі переможців. Ось і цього року наші діти, 

вчителі та батьки творчо підійшли до створення квіткових композицій на 

патріотичну тематику і посіли ІІ місце у місці.  

У жовтні проведено шкільний етап фестивалю-конкурсу патріотичної 

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

присвяченого 100-річчю бою під Лисонею «Проза і поезія». Переможці 

виступили на міському етапі конкурсу, та посіли такі місця: у номінації 

«Патріотична пісня»: фольк-гурт «Гроно» (кер. Островський В.М.) - І місце 

(міський конкурс), гран-прі (обласний конкурс). 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwingtOPtd7TAhVGVSwKHT9rAN8QFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fkomun.te.ua%2F%25D1%2581%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE-%25D0%25BA%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2596%25D0%25B2-%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B6%25D1%2583%25D1%258E%25D1%2587%25D0%25B8-%25D1%2583%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%2F&usg=AFQjCNEz8DX8QKN1822_aFFOw92YPtGpgQ
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26 жовтня на базі та з ініціативи Тернопільської Української гімназії імені              

І. Франка було проведено конкурс на кращого знавця життя і творчості Івана 

Яковича Франка у форматі гри «Що? Де? Коли?». Конкурс приурочений 160-

річниці з дня народження Великого Каменяра. Перемогу здобула команда 

нашої школи, у складі якої виступали такі учні: Макарчук Богдан (11-А клас), 

Вітрова Софія (11-Б клас), Фурдела Артем (11-В клас), Гутик Денис (10-А 

клас), Луцишин Тетяна (10-Б клас), Цвик Дмитро (10-В клас), Хомишин 

Олександра (9-В клас). Керівники команди: Шендеровська Любов Василівна, 

Канак Валентина Миколаївна. Переможці отримали винагороду у сумі 1800 

грн. та диплом  І ступеня за перемогу в конкурсі на кращого знавця життя             

і творчості Івана Франка. 

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

«СНІД- глобальна проблема людства» (кер. Гунтик Ольга Василівна). – ІІ місце. 

 Всеукраїнський конкурс методичних моделей виховного процесу                         

в освітніх закладах «Виховати особистість». Захід проведено Міністерством 

освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання та Інститутом 

психології імені Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України 

і Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді. На 

розгляд журі конкурсу було подано 42 роботи переможців обласного етапу з 12 

областей України: Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, 

Івано-Франківської, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської. Тернопіль на всеукраїнському конкурсі 

представляли 3 педагоги, роботи яких здобули призові місця.   Учитель нашої 

школи Штокало Марія Леонідівна (вчитель математики, класний керівник              

9-В класу) здобула  І місце у номінації «Вчитель загальноосвітнього 

навчального закладу» та отримала диплом І ступеня. 

Вітаємо сьогодні і вчителя початкових класів Копку Тетяну 

Вікторівну, яка стала переможцем міського та обласного етапу 

Всеукраїнського конкурсу «Учитель року -2017»  у номінації «Початкова 

освіта» та увійшла у п’ятірку  кращих учителів України. 
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 Міський фестиваль-конкурс «Від Катерини до Водохреща» - колектив 

учнів 5-Б (художні керівники Павловська І.М., Махно А.Т.)-  отримали  І 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 «Новорічна композиція «Різдвяна казка»: 

гран-прі: творчий колектив учнів 1-А,В та 2-Б  класів робота «Лісове диво»,                            

вч. Дунець І.Р.,   Заброцька С.В., Вишневська О.В. 

номінація «Дідух – різдвяний дідух» 

гран-прі: творчий колектив учнів 7-А та 8-Б класів «Пам’ятаємо про минуле – 

живемо сучасним»,   вч. Сагайдак К.О.,Канак В.М. 

Міський фестиваль-конкурс «Творчість юних, тобі Україно» - конкурс 

театральних колективів  -  театр «Interstellar» - І місце (міський та обласний 

етап)  (9-А кл., керівник   Васько О.І.) – із роботою «Єсть на світі доля, єсть на 

світі воля» (за мотивами поеми   Т.Г. Шевченка «Катерина»). 

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

старшокласників нашої школи зайняла ІІ місце. 

Склад команди: 

Макарчук Богдан (11-А), Мочульський Ростислав (10-А), Цвик Дмитро (10-В). 

Білозецька Христина (10-Б), Козій Анастасія (10-В), Сенчук Святослав (10-А) 

02-03 березня 2017 року в місті Тернополі відбувся «Західноукраїнський 

інтелектуальний турнір» на кубок ректора ТНЕУ. Команди змагалися в трьох 

секціях: правовій, соціолого-психологічній та історико-філологічній. На турнір 

приїхали команди з різних міст України: Тернополя, Львова, Рівного, Донецька. 

У турнірі взяла учать команда нашої школи «Феміда» в такому складі: Бобко 

Анастасія, Крисовата Лілія, Фурдела Артем, Шведа Олена та Мазур Степан. 
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Члени команди вразили суддів своїм інтелектом, кмітливістю, зайнявши третє 

призове місце, а також отримавши приз за найкраще відеопредставлення 

команди. Всього команд було 28. 

Міський конкурсу читців поезії Т.Шевченка та байок Л. Глібова, 

приуроченого  203-й річниці з дня народження Т.Шевченка, 190-й  річниці з  

дня народження Л.Глібова у рамках міського    огляду-конкурсу колективів 

художньої самодіяльності  загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладів  «Творчість юних тобі, Україно!» 

 - ІІІ місце – Абакумова-Бліхар Еліза, учениця 3 класу,  вч. Паращак Л.О., 

ІІІ місце -  Опалка Денис, учень 3 класу, вч. Кріль О.П. 

ІІІ місце – творчий колектив учнів 10 класу, вч.  Шендеровська Л.В. 

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

конкурсах краси, щороку тішать нас своїми незабутніми враженнями, високою 

майстерністю і твердо тримають першість у своїх руках. Так і цьогоріч, 

учениця 10-Б класу Хаєцька Марта отримала перемогу у конкурсі "Талант, 

оздоблена красою" та здобула титул «Панна Тернополя 2017». Допомогли їй 

здобути перемогу команда однокласників, батьки та натхнення класного 

керівника Слотюк Валентини Миколаївни. А ведучою свята була  учениця 

нашої школи Марта Резніченко, яка минулого року теж стала переможницею.   

Доброю традицією нашої школи стало проводити у школі  ряд цікавих і 

змістовних заходів: 

- 29-30 вересня у школі проводилися заходи присвячені 75 

роковинам трагедії  Бабиного Яру. Учнів 5-6 класів вчитель історії 

Семеняк Юлія Олегівна ознайомила із тими кривавими подіями 1941-43 

рр., учні 8-11 класів переглядали короткометражний фільм про жахливе 

знищення людей за ознакою національності, який підготувала Курилович 

Галина Володимирівна. Окрім того, випускники готували науково-

дослідницькі роботи під керівництвом Морозюк Галини Степанівни.  

- 9 листопада, у День української писемності та мови, було проведено  

День рідної мови «Мово рідна, слово рідне…».  Воно розпочалося із 
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написання шістнадцятого всеукраїнського радіодиктанту національної 

єдності, який відбувся на Українському радіо та став традиційним  ще з 

2000-го року. Долучилися до цієї акції й учні та вчителі, які мали чудову 

нагоду з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову. Усі паперові листи 

із написаними диктантами адміністрація школи відправила на перевірку 

на Українське радіо  за адресою :Хрещатик, 26, Київ – 1, 01001. Разом із 

педагогічним та учнівським колективами школи диктант писала і 

заступник директора Тернопільського  обласного комунального інституту 

післядипломної педагогічної освіти кандидат філологічних наук  Когут 

Ольга Іванівна.  Свято «Живи, рідна мово» організували вчителі-

філологи ТСШ №3 з поглибленим вивченням іноземних мов Мужилівська 

Ольга Іванівна та Шендеровська Любов Василівна. У ньому взяли участь 

учні 5-11 класів.  

- 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 відео матеріалам, мали нагоду 

пригадати події тих великих днів, які назавжди змінили історію нашої 

нації і вшанувати героїв «Небесної Сотні». У заході взяли учні 6-10 

класів. Надзвичайно проникливо заспівали пісню Небесній сотні сестри 

Стаханські Настя та Ксенія.  З трепетом і хвилюванням учні 10 класів, а 

саме Маленький Олег, Фартушняк Владислав та Федуник Віталік 

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

10-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 6-В класу 

«Повертайся, солдате!» та  учнів 7 класів «Бачення з небес».  Наприкінці 

уроку хвилиною мовчання було вшановано пам'ять Героїв Небесної 

Сотні. Захід підготувала вчитель історії Курилович Галина 

Володимирівна.  
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- 23 листопада 2016 року у рекреаційному залі школи пройшла виставка 

картин художника Миколи Кафтана, яку підготувала учитель 

образотворчого мистецтва Катерина Дмитрівна Філь.  

- 23 листопада 2016 року в актовому залі школи пройшов майстер-клас 

для керівників хореографічних колективів навчальних закладів області на 

тему "Розвиток технічної майстерності за допомогою музично-

ритмічних вправ на уроках бального та сучасного танцю у дитячому 

хореографічному колективі". Метою такого майстер-класу 

було удосконалення методів та прийомів педагогічної майстерності 

керівників гуртків, танцювальної майстерності та віртуозності при 

виконанні рухів бального та сучасного танцю, теоретичні та практичні 

уміння і навички у ході навчання. Майстер–клас із спортивно–бального 

танцю провела керівник зразкового танцювального 

колективу О.А.Полигач, яка ознайомила присутніх з тренувальними 

вправами для підвищення  танцювальної майстерності, а також 

танцювальними композиціями з повільного вальсу та ча-ча-ча. Як 

працювати над постановкою сучасного танцю у дитячому 

хореографічному колективі продемонструвала         Дворак В.М. Присутні 

мали змогу ознайомитися з танцювальними елементами у стилі Hip-Hop. І 

на завершення, керівники хореографічних колективів переглянути 

показові виступи танцювальних колективів школи під керівництвом 

О.А.Полигач, В.М.Дворак, С.Я.Гірчак, Т.В.Глезнер. 

- 7 грудня, у день Святої Катерини, під покровом якої перебуває школа 

№ 3, відбулося свято нашої альма-матер «День духовної обнови». 

Розпочався день загальношкільною радіолінійкою «Під  твою милість 

прибігаємо…». Першим уроком у кожній зміні була година спілкування 

учнів, учителів, батьків «Людині бійся душу ошукать…». Потім учні 

мали можливість переглянути виставку-вернісаж заслуженого художника 

України Євгена Удіна «Храми Жешува: слідами Папи Римського», на 

якій було  представлено 30 графічних робіт митця. А учні 8-х класів були 
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присутніми на зустрічі у мистецькому колі «Собори душ бережіть…» і 

мали можливість поспілкуватися з художником, почути його розповідь 

про старовинні вулички Тернополя, пам’ятки архітектури рідного міста, 

які відтворює на полотнах художник, бо визначив свою місію в житті: 

зберегти для нащадків старовинний Тернопіль.В актовому залі для 

школярів 5-7-х класів відбулось свято «День духовної обнови», на якому 

були присутні гості: духовний наставник шкільної родини о. Роман 

Дутчак та президент благодійного фонду «Подоляни» п. Тетяна Чубак.  

Отець благословив усю шкільну родину на добре навчання, працю в ім’я  

України. А президент благодійного фонду «Подоляни» п. Тетяна Чубак 

розповіла про історію презентованої школі ікони Святої Катерини, її 

значення для шкільної родини, подарувала бібліотеці книги 

українознавчого спрямування.У ході свята звучала поезія, пісні духовного 

спрямування у виконанні учнів 7-11-х класів, колективів «Солов’ята», 

«Краплинки», «Гроно», хорової капели «Калина». Учні 5-9-х класів 

показали театралізовані вистави «Найкраща школа» та «Вечорниці на 

Катерини». Зворушливо звучав «Отче наш…»  в акапельному виконанні 

тріо «Дивоцвіт».Для учнів 9-11-х класів було презентовано дійство «The 

name of Katherine in Different Epoch», яке підготували і провели вчителі 

Маслюк Т.П., Васько О.І., Чорна А.М., Мужилівська О.І., Сагайдак К.О., 

Єгорова Н.Є.  

- 23 грудня - учні 6-А класу під керівництвом класного керівника Чорної 

Анжели Михайлівни  подарували феєричне свято  всім глядачам - виставу 

“Різдвяна казка”. Глядачі мали можливість побачити сценки з біблійних 

оповідань про народження Ісуса Христа, відчути дух свята та 

насолодитися вишуканою англійською мовою, яка була представлена у 

віршованій формі. Оригінальні танцювальні мініатюри, різдвяні колядки 

та пісні, яскраві костюми та неперевершена гра юних акторів стали 

окрасою театрального дійства.  
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- З 18 по 20 лютого  2017 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 2017 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 школі було оголошено конкурс на кращу творчу 

роботу присвячену захисникам Донецького аеропорту. Глибиною 

розкриття теми, особливим почуттям вдячності була сповнена робота 

учениці 10-Б класу Луцишин Тетяни. 

- У березні 2017 року   відбувалося ряд заходів, присвячених 203-річниці 

з дня народження Тараса Шевченка. 

09 березня, в день народження великого Кобзаря учні 5-8 класів 

переглянули літературно-музичну композицію «Така її доля…» (за 

творами Т.Шевченка). Підготували і провели її учні 9-В класу та вчитель 

української мови та літератури Гандзій Наталія Богданівна. 

Кобзареве слово звучало  й іноземними мовами, які вивчаються у школі. 

Вчителі іноземних мов Ростоцька М.Є., Розум Н.О., Грода Г.М. 14 

березня провели  захід  «Тарас Шевченко в українських перекладах»  (« 

Kobzar 
,
s Immortal Lines»). А також велично звучали його твори 

французькою, німецькою мовами. Учні 7-А, 6-Б, 10-В класів разом з 

вчителями Сагайдак Катериною Олександрівною та Гелюх Теяною 

Петрівною вшанували пам’ять видатного українського поета, художника 

та борця за волю народу. 

26 квітня  відбувся захід з нагоди 31-ї річниці катастрофи на ЧАЕС, який 

підготували вчитель історії Гринда Юля Олегівна та вчитель німецької 

мови, класний керівник 6-Б класу, Гелюх Тетяна Петрівна. Хвилиною 

мовчання усі присутні віддали данину пам’яті тим, хто пішов із життя, 

приборкуючи атомне полум’я. Учні 6-Б класу у своїх віршах і піснях 
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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:  

 Збір канцтоварів для дітей з окупованих територій та дітей переселенців, 

що навчаються у нашій школі. 

 Акція «Шкільний макулатуринг» (жовтень, квітень). 

 Благодійний осінній ярмарок «У колі дружньої сім’ї» (зібрано 37тис.179 

грн., 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». 

 Збір пластикових кришечок для виготовлення протезів. 

 У квітні проведено Всеукраїнський місячник Червоного Хреста України 

під гаслом «Забезпечуючи найголовніше». Учні 1-11 класів долучилися 

до збору продуктів харчування, одягу, взуття та іграшок для надання 

адресної допомоги найбільш вразливим верствам населення, які 

перебувають на обліку в міській організації Товариства Червоного 

Хреста.  Дякуємо за плідну працю та активну учать у благодійній акції!  

 У рамках проекту «Біоетика» та співпраці з Благодійним фондом 

«Щаслива лапа» учні 8-Б класу (класний керівник Канак В.М.) 

долучилися до Всеукраїнської благодійної акції допомоги безпритульним 

тваринам. З метою зацікавлення якомога більшої кількості небайдужих, 

учні 8-х класів взяли участь у флешмобі. За зібрані кошти закупили м'ясо 

та крупи, необхідні для тварин, та разом із батьками у суботу, 25 лютого, 

відвідали притулок «Ноїв ковчег». 

 16 грудня, напередодні дня Святого Миколая, в приміщенні громадської 

організації «Центр соціальної реабілітації інвалідів «Надія»» було 

проведено благодійну акцію «Миколай про тебе не забуде», в якій взяли 

участь батьки та  учні 5-В класу Діти під керівництвом класного 
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керівника Гандзій Наталії Богданівни та соціального педагога Савчук 

Вікторії Василівни зібрали подарунки для 29 дітей, з яких є діти з 

особливими потребами із 13 сімей. Серед них можна було знайти 

канцтовари, дитячі розвиваючі ігри, солодощі, іграшки, різноманітний 

одяг та взуття. Хтось отримав у дарунок стильний ранець, а хтось – 

стерео гарнітуру. А дворічна дівчинка тішилась чудовою дитячою 

коляскою. Від соціального педагога школи кожна дитина отримала по 

пакетику фруктів. Вдячність та захоплення в дитячих очах пройняли усіх 

присутніх до глибини душі! 

 для дітей соціально-незахищених категорій «Миколай про тебе не 

забуде» (збір канцтоварів, іграшок, солодощів, вживаного одягу та ін.). 

 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 є спортивні досягнення учнів школи у змаганнях міського, 

обласного та Всеукраїнського рівнів.  

З 15 по 17 вересня у смт. Ворохта відбувся фінал Всеукраїнського 

фізкультурно-оздоровчого патріотичного фестивалю школярів України 

"Козацький гарт-2016".  Тернопільську область представляла команда учнів 

нашої школи у складі дванадцяти школярів 6-11 класів. Серед них шестеро 

дівчат – Мельничук Ангеліна, Гончар Юлія, Симко Катерина, Альяна Людмила, 

Коростіль Мар’яна,  Зубар Юлія та шестеро хлопців – Гирила Максим, 

Мединський Ярослав, Лукасевич Михайло, Шигінський Станіслав, Чорній 

Віктор та очільник  – Мединський Маркіян. Тренери команди – учителі 

фізкультури Бенцал Любомир Васильович та Стасюк Андрій Васильович.  
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До того, як учні нашої школи стали учасниками всеукраїнських змагань, вони 

стали переможцями обласних.  Учні брали участь у таких турнірах: з 

"човникового" бігу, стрибків у довжину з місця, стрибків через скакалку, 

естафети, перетягування линви, конкурсу знавців історії українського козацтва, 

олімпійського руху  та досягнень українських спортсменів та  презентації 

навчального закладу, області. Грамоти, дипломи, медалі та пам’ятні призи  

вибороли за першість команда учнів нашої школи та зокрема подякою 

нагороджено директора Будій Надію Дмитрівну – за якісну підготовку та 

організацію обласного етапу фізкультурно-оздоровчого фестивалю.  

- "Козацький гарт-2017"- І місце (міський та обласний етапи).  

Керівник Бенцал Любомир Васильович. 

-  НАЩАДКИ КОЗАЦЬКОЇ СЛАВИ. 17 листопада у спортивному залі школи 

відбулися міські спортивні змагання фізкультурно-оздоровчого патріотичного 

фестивалю школярів "Нащадки козацької слави". Команда школи уже вшосте 

здобула перемогу, яку присвятила 70-річчю з дня народження директора школи 

Степана Івановича Дудяка. 

Склад команди: Луцик Назар (11-А кл.) , Мединський Маркіян (10-В кл.), 

Мединський Ярослав (9-А кл.), Гирила Максим (10-В кл.), Лукасевич Михайло 

(8-А кл.), Богданець Данило (7-А кл.), Чорній Віктор (6-В кл.), Мельничук 

Ангеліна (11-В кл.), Гончар Юля (11-В кл.), Симко Катерина (10-В кл.), 

Коростіль Мар’яна (8-Б кл.), Зубар Юля (8-А кл.), Господарик Олена (7-Б кл.), 

Альяна Людмила (6-Б кл.). 

- 23 листопада 2016р. у спортивному залі школи відбулися змагання з футболу 

на Кубок директора школи серед учнів 4-х, 5-х, 6-х класів. У результаті 

перемогли найсильніші.  

Серед учнів 4-х класів: І місце - 4-В клас, ІІ місце - 4-А клас, ІІІ місце - 4-Б клас. 

Серед учнів 5-х класів: І місце - 5-В клас, ІІ місце - 5-Б клас. 

Серед учнів 6-х класів: І місце - 6-А клас, ІІ місце - збірна 6 - Б, В класів. 

- Наша школа щорічно бере участь у змаганнях із спортивної аеробіки, та є у 

числі переможців. Ось і цього року наші діти зайняли  ІІ місце у міському етапі.  
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Склад команди: Брюхань Софія, Чемерис Софія, Медоєва Олександра, 

Бобровська Ірина, Коростіль Мар’яна, Салик Аліна, Колодій Анастасія – учні  8 

А, Б класів. 

- 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 20-27 квітня 2017 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 ІІІ місце – «Джура». Керівник 

команди Булич Ліля Романівна. 

- «Олімпійське лелеченя» - І місце (міський та обласний етап). Команда 

нашої школи представляє Тернопільську область на Всеукраїнському рівні у м. 

Ворохта Івана-Франківської області. 

- Спортивні змагання - «Тато, мама, я - спортивна сім’я» - І місце (міський 

та обласний етапи). У спортивних змаганнях брала участь учитель нашої 

школи Булич Л.Р. зі сім’єю.  Булич Л.Р. буде представляти Тернопільську 

обл. на Всеукраїнському рівні у Бердянську (м. Запоріжжя).  

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:  

 Історико-краєзнавча експедиція напрямку «Туристсько-краєзнавчі 

маршрути, екскурсії», наукове дослідження «Ми нащадки славетного 

роду». Керівник експедиції Слободян Леся Орестівна (лауреат). 

 участь у конкурсах серед педагогічних працівників навчальних закладів 

на кращу розробку народознавчої розвідки національно- патріотичної 

тематики «Слава України»- лауреат міського конкурсу Базюк О.Я. 

- краєзнавчо-народознавча експедиція учнівської молоді “Любіть Україну 

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



 22 

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

«Борітеся - поборете», 7-В клас, кл. керівник Чорній О.П. - переможці 

міського та обласного етапів. 

Високу оцінку отримали колективи художньої самодіяльності школи у 

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

Протягом  року  вчителі  початкових  класів  проводили  

чимало   цікавих  заходів.    Так,   Вишневська   О.В.  підготувала  та  

провела  “Українські  вечорниці”,  де  діти  знайомилися  з  історією  

та  звичаями  українського  народу.  Паращак  Л.О.  організувала  

“Вечорниці”  разом  із батьками  у  кафе  “Галич”.  Цибульська  С.А. 

підготувала  чудове вертепне дійство  для  учнів початкових класів.   

Бібліотекар  школи  Стасишин  С.Т.  організувала  та  провела  з  

другокласниками   “Посвяту  в  читачі”. 

Вчителі  початкових  класів  провели  вікторини,  КВК,  усні  

журнали,  конкурси віршів,  літературні  читання  до  203 -ї  річниці  

з  Дня народження  Т.Г.  Шевченка.  

Вагомими  були  і  спортивні  досягнення.  Так,  команда  учнів  3 -іх  

класів  виборола  II місце  у  міських змаганнях  серед  

третьокласників   “Ігри патріотів”(кер. Бенцал Л.В.,Булич Л.Р.).  

Команда учнів     4 -их  класів  зайняла  II  місце  у  міських  

спортивних  змаганнях   серед  четвертокласників  “Перші  

кроки”(кер. Бенцал Л.В.,Булич  Л.Р.). 

Учні 3-Б  класу  під  керівництвом  Драган  М.М.,Булич  Л.Р.  

долучилися до  огляду –конкурсу  відеоробіт  на  кращу  організацію  

та  проведення  фізкультхвилинок  в  режимі  навчального  закладу  

та  зайняли  I місце.  А  Майстер  спорту  України   міжнародного 

класу  з пауерліфтингу,  кандидат  у  Майстри  спорту  з  шашок  і  

важкої  атлетики,  громадська  діячка  Лілія  Проць  вручила  учням  

3-Б  класу  кубок  за  перемогу  у  конкурсі  відеоробіт  “Здоровим  

бути   модно”.  
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У школі також  відбувалися  змагання  з  футболу  на  Кубок  

директора  школи  серед  учнів  4 -их,  5-их,  6-их  класів.  

Належним  чином  проводиться  робота  із  національно -

патріотичного  виховання.  У  школі  було  організовано  конкурс  

патріотичної  пісні,  прози  та  поезії.  Учениця  1-А класу  

Березовська  Надія,  учень  3 -Б  класу  Пилипів  Владислав,  учениця  

5-Б  класу  Пилипів  Юліана  достойно  представили  школу  на  

міському  огляді-конкурсі  патріотичної  пісні,  прози  та  поезії.  

Вчителі  початкових  класів   провели  бесіди,  виховні  години,  

КВК,  свята  на  патріотичну  тематику.  У  жовтні  в  актовій  залі  

школи дирекцією  було  організовано      презентацію  “Патріотична  

абетка”.  

У  березні  відбувався  шкільний  етап  конкурсу  читців  поезії  

Тараса    Шевченка  та  байок  Леоніда  Глібова.  Призерами  

міського  туру  конкурсу  читців  стали  учениця  3 -А  класу  Еліза 

Абакумова-Бліхар  (III місце)  та  учень  3-В  класу  Опалка  Денис  

(III місце).  

4 квітня  у  рекреаційному  залі  школи  пройшла  щорічна  

виставка-конкурс  Великодніх  композицій,  писанок,  рушників.  

Кращі  Великодні  композиції  учнів  5 -Б  класу  (вч. Павловська 

І.М.),10-В  класу  (вч.  Гунтик  О.В)  2 -В  класу  (вч.  Цибульська  

С.А.)  були  представлені  на  IV  міському  фестивалі  декоративно-

ужиткового  мистецтва  молодих  талантів  Тернополя  “Яйце-райце”   

та  були  відзначені  грамотами.  

Також  у  школі  відбувся  шкільний  етап  виставки -конкурсу 

новорічно-різдвяних  композицій  “Зимова  феєрія”.У  напрямі  

“Стилізована  ялинка”  Гран-прі  на  шкільному  і  міському  

конкурсах  отримала  робота  учнів  1 -Б  та  1-В  класів  “Новорічна 

красуня”(вч. Заброцька  С.Г.,Дунець  І.Р.).  У  напрямку  “Сюжетна  

композиція”  перемогла  колективна  робота  учнів  2 -Б класу  
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“Лісове  диво” (вч.  Вишневська  О.В.)  у  міському  етапі  

фестивалю-конкурсу.  

На  Великодні  свята  у  Тернополі  перебувала  делегація  

дітей  зі  сходу  України.   Висловлюємо  подяку  сім’ям  Радих,  

Макарчук,  Мілевських  за  сприяння  та  допомог у.  Ці  родини  

радушно  запросили  у  свої   домівки  дітей  із  Донецької  області,  

продемонструвавши  їм наші звичаї  та  традиції .  

Протягом року створювалися сприятливі умови для фізичного, 

інтелектуального, духовного розвитку дітей. Діти соціально -

незахищених категорій брали участь у новорічних (ПК «Березіль») 

та Великодніх дійствах (актовий зал ТНЕУ). 26 учнів, батьки яких є 

учасниками АТО, звільнені від оплати за харчування. Також 

звільнено від оплати за харчування дитину -сироту, 2 дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 3 учнів із малозабезпечених 

сімей.  

До Дня Св. Миколая дітям, батьки яких є переселенцями зі 

Сходу, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського 

піклування було вручено подарунки (солодощі, канцтовари).  

 

Особлива увага приділяється вивченню іноземних мов, 

комунікативній складовій мовленнєвого розвитку. 

Учні школи беруть активну участь у різноманітних конкурсах, програмах, 

проектах, які проводяться на регіональному, Всеукраїнському та міжнародному 

рівнях. Переможці міжнародної програми FLEX 2015-2016 н.р. учні 11-В 

класу Базюк М. та Ханін А. навчаються у США. У 2016-2017 н.р. 61 учень   

9-10-х класів взяв участь у даній програмі. 24 учні брали участь у другому турі.  

5 учнів пройшли у фінальний тур. У 2017-2018 н.р. учениця 10-Б класу 

Білогорка Діана навчатиметься у США за програмою FLEX. 

      На запрошення Асоціації директорів шкіл Європи  у жовтні 2016 року  взяла 

участь у Генеральній Асамблеї-бієнале  ESHA-2016 у м. Маастріхт 
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(Нідерланди). Учні нашої школи під керівництвом Ростоцької М.Є. та                

Розум Н.О. підготували фільм «School that inspires…» про секрет успіху третьої 

школи. Колеги за кордоном високо оцінили рівень та умови навчання наших 

учнів. 

 

 

У листопаді 2016 року 24 учні 8-11-х класів взяли участь у обласному 

конкурсі есе «Learn the language, learn the world» («Вивчай мову - пізнай світ»). 

Учениця 8-А класу Бобровська Ірина (вч. Сабат М.Р.) та 8-В класу Каратнюк-

Гумовська Ангелина (вч. Ростоцька М.Є.) отримали дипломи ІІІ ступеня. 

          Учениця 8-А класу Піменова Каміла (вч. Деркач Н.О.) перемогла у 

регіональному конкурсі есе від освітньої організації «Ternopil Window on 

America». 

          У жовтні – листопаді учні 2-10-х класів брали участь у Всеукраїнських 

конкурсах з англійської мови «Грінвіч», французької мови «Галлус», німецької 

мови «Орлятко»: 

- «Грінвіч» - 261 учасник, з них отримали  

Золоті сертифікати – 39 чол. 

Срібні сертифікати – 41 чол. 

Бронзові сертифікати – 22 чол. 

- «Галлус» - 26 учасників, з них отримали 

Золоті сертифікати – 5 чол. 

Срібні сертифікати – 4 чол. 

Бронзові сертифікати – 1 чол. 

- «Орлятко» - 50 учасників, з них отримали 

Срібні сертифікати – 7 чол. 

Бронзові сертифікати – 2 чол. 

          86 учнів школи взяли участь у Всеукраїнській грі з англійської мови 

«Puzzle». З них, отримали 

Дипломи І ступеня – 14 учнів 
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Дипломи ІІ ступеня – 4 учнів 

Дипломи ІІІ ступеня – 20 учнів. 

           52 учнів 10-11-х класів у он-лайн режимі пройшли тестування на 

визначення рівня володіння  англійською мовою від освітньої компанії 

«Макміллан» в Україні та показали високі результати. 

          У 2016-2017 н.р. підписано договір про продовження співпраці з 

Міжнародним університетом LCC (м. Клайпеда, Литва). У лютому 26 учнів 10-

11-х класів пройшли TOEFLтестування. 15 учнів набрали необхідну для 

зарахування в університет  кількість балів. 

           Учні 11-х класів Морзинський Олександр, Висоцька Соломія, 

Красовський Олексій пройшли IELTS тестування та отримали міжнародний 

сертифікат мовного іспиту рівня В2, Красовський О. - рівня С1. Учениці Гончар 

Юлія та Стефанишин Олена отримали сертифікати мовного іспиту Pearson Test 

of English рівня В2, а Кудринський Олександр отримав сертифікат В2 з 

німецької мови.  

             Триває співпраця з Канадським коледжем англійської мови (м. 

Ванкувер). У вересні у приміщенні актової зали школи відбулось урочисте 

вручення учням 7-9 класів сертифікатів про підтвердження відповідного рівня 

вивчення англійської мови. За сприяння вчителя англійської мови Дідик О.В. 

школа отримала 8 комп’ютерів для вивчення учнями он-лайн курсу 

SMRTEnglish. Протягом літніх місяців учні 10-Б класу Луцищин Т. та Федуник 

В. будуть удосконалювати навички володіння англійською мовою у коледжі. 

             В рамках програми Транскордонної співпраці європейських країн 

України, Польщі та Білорусі вчителі Васько О.І. та Дідик О.В. відвідали 

білоруське місто Брест, де уклали договір про співпрацю з гімназією №4. 

Заплановано провести обмін учнівськими делегаціями між нашою школою та 

гімназією. У квітні 2017 року учні 9-А класу разом зі своїм класним керівником 

Васько О.І. підготували новий проект «Збережемо культурну спадщину нації», 

який надіслали на наступний етап конкурсу  Транскордонної співпраці. 
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              У травні 2017 року вч. Ростоцька М.Є. організувала навчально – 

екскурсійний тур для учнів 7-10-х класів школи у Великобританію. Відповідно 

до програми туру школярі ознайомились з історичним минулим, 

архітектурними цінностями, культурною спадщиною та економічно-

політичним  устроєм країни. Навчання в одній із шкіл Лондона, знайомство з 

традиціями англійської сім’ї та обмін культурними цінностями Англії та 

України сприяли зануренню дітей в невимушену англомовну атмосферу. 

             

               У квітні 2017 року школа була визначена одним із закладів на базі 

якого проводився ІІ етап апробації нового формату завдань для 

сертифікаційних робіт ЗНО з англійської мови. 15 одинадцятикласників 

виконували завдання. 

            У квітні 2017 року учні 8-А, 10-Б, 11-А класів брали участь у акції 

«Вільна англійська», під час якої мали можливість поспілкуватись з носіями 

мови. 

            У листопаді - грудні 2016 року учитель Чорна А.М. була учасником 

проекту «Технопарк. Парадигма освітніх інновацій. Новий формат виховних 

заходів», брала участь у конкурсі для вчителів англійської мови від 

видавництва MM Publications «Mу teaching plan 2016!».  

             Учитель французької мови Сагайдак К.О. брала участь у обласному 

семінарі учителів французької мови проведеному видавництвом CLE 

Interntional та стала учасником програми підготовки викладачів в Україні PRO 

FLE, розробленої Міжнародним центром педагогічних досліджень (СІЕР) та 

Національним центром дистанційної освіти Франції (CNED) та отримала 

відповідний сертифікат. 

             В рамках співпраці з ТНПУ ім. В.Гнатюка  у вересні 2016 року  учні 9-

10-х класів взяли участь у семінарі-тренінгу «Портрет сучасного перекладача», 

проведеному кафедрою теорії і практики перекладу, відвідали практичне 

заняття у лабораторії синхронного перекладу. У квітні учні 10-А класу були 

учасниками семінару-тренінгу за участю волонтерів Корпусу Миру «Open 
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House», який проводився на кафедрі практики англійської мови та методики її 

викладання. Вчитель англійської мови Сабат М.Р. була учасником ІІ 

Регіональної науково-практичної конференції «Вчителі англійської мови – 

агенти змін нової української школи», яка проводилась на базі університету. 

             У серпні 2016 року вчителі Васько О.І., Дідик О.В., Поворознюк Н.М., 

Чекрій І.І. взяли участь у конференції для вчителів англійської мови, 

організованій ТОКІППО, кафедрою англійської мови ТНЕУ та Cambridge 

University Press. 

              У вересні 2016 року в рамках Програми малих грантів від Посольства 

США вчителі Дідик О.В., Деркач Н.О., Чекрій І.І. взяли участь у конференції 

«Громадянська освіта: від самоповаги особистої до громадянської, від 

національної самоповаги до глобальної». 

            У березні 2017 року вчителі Чорна А.М., Прокопів А.М., Сабат М.Р. 

брали у заходах, які проводились в рамках Дня Оксфорду на Тернопільщині, 

вчитель Слободян Л.О. була учасником творчої зустрічі з авторами підручників 

з англійської мови Карп’юк О.Д. та Морською Л.І.  

             У квітні 2017 року вчителі Васько О.І. та Слободян Л.О. відвідали 

семінар на тему «The Wider World of English in Focus» у м. Львів від освітньої 

компанії Пірсон. Вчителі Єгорова Н.Є. та Джус І.Л. були учасниками 

методичного семінару від видавництва National Geographic Learning та компанії 

Лінгвіст. 

            Протягом навчального року вчителі англійської мови брали участь у   

вебінарах від Macmillan Education та  National Geographic Learning «ЗНО з 

англійської мови: результати, типові помилки та шляхи їх усунення»,  

«Teaching towards Exam Success: Vocabulary Development», «Back to School 

Special», «Teaching towards Exam Success: Writing an Informal Letter», «Teaching 

towards Exam Success: reading skills and exam tips», «Teaching Writing an Informal 

Letter», «Macmillan Spring School», «Teachers at the Heart #1», «Teaching Reading 
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and Writing in the Young Learner Classroom», «Critical Thinking in English 

Language Teaching». 

   Вчителями іноземних мов проведено ряд позакласних заходів:  

- до Європейського дня мов «Парад європейських мов» (вч.Прокопів А.М., 

Чорна А.М., Стецюк О.Ф. ) 

- захист проектів «Charity Event» благодійних організацій 8-Б класу 

«Helping Team» та  «Helping Hands» (вч. Деркач Н.О., Грода Г.М.) 

- «Імя Катерини в різні епохи» (вч. Васько О.І., Маслюк Т.П., Чорна А.М., 

Сагайдак К.О.) 

- «Зимовий концерт» (вч. Новікова Л.Є.) 

- брейн-ринг «The battle of brains» (вч.Прокопів А.М., Чорна А.М., Стецюк 

О.Ф. ) 

- виставу «Різдвяна казка» (вч. Чорна А.М.) 

- свято шевченківської поезії в англомовному світі «Kobzar’s Immortal 

Lines» (вч. Ростоцька М.Є., Розум Н.О., Грода Г.М.) 

- свято присвячене пам’яті Т.Г. Шевченка «Вічне та живе шевченківське 

слово» (вч. Сагайдак К.О., Гелюх Т.П.) 

- святкування Дня французької мови в межах українського «Тижня 

Франкофонії» (вч. Сагайдак К.О., Нагорна Н.М.)  

З ініціативи директора школи Будій Н.Д. та за участю учнів школи створено два 

фільми англійською мовою: 

- фільм-вітання з Новим роком та Різдвом Христовим учителів, батьків та 

учнів школи; 

- фільм «School that inspires…», про секрет успіху нашої школи, який 

полягає у єдності нерозривного трикутника взаєморозуміння між 

вчителями, учнями та батьками (вч. Ростоцька М.Є., Розум Н.О.) 
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ПРО КОШТИ 

 Велика робота проводилася дирекцією школи для зміцнення 

матеріально-технічної бази школи (Відеофільм).  

 Ось звіт щодо надходження та використання коштів із загального фонду 

та спецкоштів за 2016-2017 н.р. 

                                 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 2016-2017н.р. 

 

Надходження                   6926638,96 

Заробітна плата  

та нарахування                        5463740,00      

                                

Стипендія  та  

премія ВСОБУЧУ                      18600,00    

  

Придбання                                60666,26 

(підручники                                             26844,98                                          

паспорт Тернополянина,                      1009,80 

медикаменти                                           6000,00    

госп товари                                               7861,48 

фарби та лаки                                          18950,00 
 

Послуги                                      10104,67 

телефон                                                    2049,29 

сміття, дератизація                                6914,00                             

прочищення труб                                   1141,38 

 

Комунальні                               691008,68 
вода                                                           12281,40 

світло                                                         81430,92 

тепло                                                          597296,36 

 

Харчування                               30026,10 

 

Програми та 

обслуговування                       8690,00 
ЄІСУБ                                                         3740,00 

«Курс» програмний комплекс           4950,00 

 

Цільовий фонд                        9826,00 
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тривожна кнопка                             6126,00 

«Інтеравіа»                                        3700,00 

  

Бюджет розвитку                  633977,25 

капремонт                                       583654,54 

комп*ютери                                    29922,00 

підручники                                      20400,71 

 

 СПЕЦКОШТИ 2016-2017 н.р. 

 

Надходження                 76775,00                                       

Оренда                                    71854,00 

Макулатура                              4921,00  

                                        

Використання                  42307,00 

Відрядження                            1878,00 

Придбання                                7767,00 
госп – канцтовари, картриджі            3013,00 

лічильник                                                  536,00 

тонометр                                                   400,00 

підручники                                               2000,00  

протипожежні  товари                          1818,00                                              
 

Послуги                                      6906,00 
ремонт та заправка картриджів        2202,00    

прочистка труб                                       1439,00 

випробув. діелектр.рукавиць             300,00 

геодезійні роботи                                  2123,00 

навчання цивільн.захист                      842,00            
 

Програми  

та обслуговування                 14756,00 

програма «Парус» +обслуг.               10134,00 

електронні ключі,цифр.підпис          4262,00 

обслуг.Прозорро                                   360,00                       

 

Веб-сайт                                     7000,00 

 

Реклама                                     4000,00 

Розміщ.матеріалу у виданні 
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Науковці та освітяни» 

 

 

Залишок                                    34468,00 

 

 

Про закінчення навчального року 

 Навчання у школах закінчується 26 травня. Останній дзвінок 27 травня      

о 10.00.  

У 4-х класах завершилася державна підсумкова атестація.  

Учні 9-х класів складатимуть ДПА за курс основної школи з 01.06 по 

09.06: українська мова (диктант) – 01.06, математика – 06.06, англійська  мова – 

09.06. 

 Випускний вечір  для одинадцятикласників  відбудеться 24.06.2017 року. 

 ЗНО, результат якого вноситься в атестат, відбудеться  з трьох  предметів. 

Сьогодні наші 11-класники написали ЗНО з української мови та літератури. 

 Для учнів 1-4-х, 5-8-х класів навчальні екскурсії проводились упродовж 

року. 

   Для учнів 10-х класів навчально-виробнича практика буде проводитись      

з 29 травня по 09 червня по 5 год. на день. 

 З 29 травня по 16 червня на базі школи працюватиме літня лінгвістична 

школа «Поліглот» для учнів 1-4-х класів. Діти матимуть змогу удосконалити 

свої знання з розмовної англійської, французької, німецької мови. 

 Щиро вдячна за увагу! 
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