Ігор Васильович Доронюк
директор гімназії, заслужений працівник
освіти України
Як можна оцінити роботу гімназії в
навчальному році, що минає? Кожен учень, батько
та педагог дасть свою суб’єктивну оцінку. Наша ж
ціль - розповісти громадськості у короткому
викладі цього звіту про умови, в яких ми
працювали, та результати, яких ми досягли.
2017-2018 навчальний рік ознаменувався
прийняттям нового Закону про світу.
Для
першокласників цей закон вступає в дію з 1 вересня 2018 року. Гімназії він буде
стосуватись, згідно з перехідними положеннями, з 2022 року. Протягом цих 5 років
засновники (районна та міська ради або майбутня ОТГ) мають вирішити, чи ми
залишаємось у статусі гімназії (2 ступінь), чи стаємо ліцеєм (2-3 ступінь). Якщо говорити
про реформу освіти, то її основна ціль та мета - школи повинні надавати якісні освітні
послуги. На сьогодні основним критерієм рівня якості послуг, які надає навчальний заклад, є
результати зовнішнього незалежного оцінювання випускників. За підсумками ЗНО 2017 р. з
усіх предметів, які складали наші випускники, гімназія зайняла 322 місце (середній бал
160.3) з майже 10 тисяч навчальних закладів. Для порівняння, СЗОШ № 1 – 866 місце, ЗОШ
№ 2 – 1521 місце. Цей рейтинг був складений Міністерством освіти та науки України. За
цим же рейтингом у розрізі областей наш навчальний заклад увійшов у десятку кращих
навчальних закладів Івано-Франківської області - 9 місце з 305 шкіл області, СЗОШ № 1 –
24 місце, ЗОШ № 2 – 41 місце. Результати нашої роботи є непогані, хоча в порівнянні з
минулим роком ми дещо знизили свій результат (середній бал 2016 році за ЗНО – 164.6).
Гірше, ніж минулого року, ми виступили на обласних олімпіадах – 6 призових місць
(минулого року – 11). Призерами МАН стала така ж кількість учнів, як і в 2016 році, - троє
учнів.
2017-2018 навчального року в гімназії в 11 класах навчалось 218 учнів. Рівно стільки ж
навчалось у 2016-2017 н.р. У гімназії навчаються 107 учні з 29 сіл району, це складає 49 %
усіх учнів. Для учнів, які проживають далеко, працював та працює пригімназійний
гуртожиток. У цьому році в ньому проживало 13 учнів.
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Учительський колектив навчального закладу в порівнянні з минулим роком не
змінився. У гімназії працюють 28 педагогів та 1 вихователь гуртожитку. Усі учителі мають
вищу освіту. Серед них – 1 заслужений працівник освіти України, 1 заслужений учитель
України, 10 учителів-методистів, 12 – старших вчителів. Серед 28 педагогічних працівників
25 вчителів мають вищу категорію, 1 - першу категорію, 1 - другу категорію, 1 - спеціаліст.
У гімназії працює 16 постійних працівників технічного та допоміжного персоналу.
У цьому навчальному році за рішенням педагогічної ради гімназія відмовилась від
системи рейтингового оцінювання учнів та визначення балів, про що робили запис в
академічних книжках. За рішенням педагогічного колективу, залишили визначення кращих
учнів у різних номінаціях, які на святі Останнього дзвоника та Першого вересня будуть
нагороджені грамотами та преміями.

Приємною новиною для колективу гімназії стало нагородження у номінації «Учень року»
випускниці гімназії Галак Ольги та в номінації «Родина року» – родини Тичківських. Цей
конкурс вдруге проводила міська рада.
Рогатинська гімназія вдячна Благодійному фонду Pro Ukraine e.V та особисто пані
Вірі Костюк Буш за допомогу, яку і в цьому році (як і в попередніх роках) надає цей фонд
учням Рогатинської гімназії. Подарунки до 1 Вересня, Різдва та Великодня вже стали
традиційними, як і оплата обідів для 31 учня гімназії. А гурток бандуристів, яким опікується
пані Віра, є окрасою будь – якого концерту як в стінах гімназії, так і поза межами
навчального закладу.
Велика подяка й опікунам гімназії Іринею Прокоповичу та Ренаті Голод, які
долучаються до фінансування проектів підтримки нашого навчального закладу.
Рогатинська міська рада не стоїть осторонь вирішення проблем закладу. Виділені
кошти на підготовку навчального закладу до нового навчального року дозволили нам якісно
підготувати навчальні приміщення до 1 Вересня. Допомога в оздоровленні дітей,
нагородження кращих учнів гімназії, проведення різноманітних конкурсів міською радою це лише невелика частинка роботи, яку проводить міська рада для підтримки освіти в місті.
Сподіваємось, що така підтримка нашого навчального закладу буде і в наступному році.
З детальним фінансовим звітом гімназії за 2017 рік та за 1 квартал 2018 року можна
ознайомитись на сайті гімназії givv.org.ua в розділі «Публічна інформація».
Цього року за ініціативи випускника гімназії Тараса Федькова
створено фонд
випускників гімназії. Поволі цей фонд наповнюється коштами на фінансування 8 проектів.
Детальніше про цей фонд та долучення до проектів на сайті фонду випускників України
alumnifund.org/uk.
Наступного року у вересні Рогатинська гімназія буде відзначати свій 110 ювілей. За
свою більш як 100 літню історію навчальний заклад пережив різні періоди – злету і падіння,
забуття і відродження. Були реформи різноманітних урядів - Австро-Угорщини та Польщі,
Радянського Союзу та Незалежної України. Але при всіх урядах (окрім СРСР) гімназія з
честю виконувала поставлене громадою завдання навчати та виховувати. «Мене виховала та
навчила гімназія», - так говорить не один наш випускник. Так було, так є і так буде!
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Погурало Євген Сидорович
заступник директора з навчальної роботи
У 2016-2017 навчальному році навчалося 216 учнів, із
них 56 учнів закінчили навчальний рік з високим рівнем
досягнень, що становить 26,1 % від всіх учнів гімназії.
Найкращих результатів досягли учні 1А, 1Б, 2Б, 4А, 4Б, 6
класів (класні керівники Бирич О.П., Бабій І.О., Ольвач Н.В.,
Гаврись Г.Я., Городецька Н.М., Климців О.Б.). 5 клас
закінчив 21 учень, з них 2 одержали свідоцтво з відзнакою
(Пилипів Марія, Цап Ліана). 7 клас закінчило 34 учні, з них 3
нагороджені золотою медаллю «За особливі успіхи у
навчанні» (Бродіна Емма, Винничук Ольга, Туркалевич Анна) і - срібною медаллю «За
успіхи у навчанні» (Бойчак Мар’яна, Рудак Світлана), а Климців Назар, Вовк Марія,
Гурський Зеновій нагороджені Похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні
окремих предметів».
Педагогічний колектив гімназії планував та проводив навчальну роботу у 2017-2018
н.р. відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України № 1/9-315 від
07.06.2017р. «Про структуру 2017-2018 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх навчальних
закладів».
Учителі гімназії при плануванні навчального матеріалу на 2017-2018 н.р.
використовують програми та підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки
України (наказ № 804 від 07.06.2017р. «Про оновлені навчальні програми для учнів 5(9)
класів навчальних закладів»), Методичні рекомендації щодо вивчення навчальних предметів
у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017-2018 н.р.
Навчальні заняття організовано за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня по
29 грудня 2017 року, ІІ семестр – з 15 січня по 25 травня 2018 року, встановлено такий
внутрішньогімназійний розпорядок: тривалість уроків - 45 хв., дві великі перерви по 20 хв.
після третього і четвертого уроків, на яких учні обідають в гімназійній їдальні «Клас» та по
10 хв. після першого, другого, п’ятого і шостого уроків. Закінчується навчальний рік
проведенням державної підсумкової атестації випускників основної і старшої школи.
Протягом навчального року організовано для учнів канікули: осінні: з 23 жовтня по 30
жовтня, зимові: з 30 грудня по 14 січня, весняні: з 26 березня по 01 квітня.
У цьому навчальному році є 217 учнів в 11 класах, з них 107 проживає в сільській
місцевості. Навчальний план включає інваріантну частину, сформовану на державному рівні,
та варіативну частину, у якій передбачено додаткові години на предмети інваріантної
частини, предмети та курси за вибором, індивідуальні та групові заняття.
Вивчення англійської мови у гімназії здійснюється поглиблено згідно зі Статутом
гімназії. У 1(5) - 5(9) класах відведено 5 годин на тиждень, як рекомендує Міністерство
освіти і науки України (Наказ №409 від 13.04.2012 року), зі змінами, внесеними наказом
МОН України від 29.05.2014 р. № 664 (Додаток №3), 4(8)-5(9), класи за типовим навчальним
планом спеціалізованих шкіл цього типу, затвердженими наказом МОН України від
13.03.2006 р. № 182.
З метою врахування освітніх потреб, нахилів і здібностей учнів відповідно до їхнього
професійного самовизначення здійснюється навчання за історичним та математичним
профілями.
Педагогічний колектив гімназії в цьому навчальному році працював над
впровадженням інноваційних технологій, які дозволили підвищити пізнавальну активність
учнів, розвинути навички співробітництва, міжособистісного спілкування, розвинути
мислення гімназистів, що допомогло розкрити учня як творчу особистість, сприяти
формуванню в нього активної позиції повноцінного члена суспільства.
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Результативність роботи педагогічного колективу оцінюють за рівнем навчальних
досягнень учнів та участю їх у конкурсах, олімпіадах, змаганнях, які проводяться в районі,
області, країні.
Згідно з річним планом роботи гімназії на 2017-2018 н.р. та наказу № 73 від 18.09.2017р.
по Рогатинській гімназії імені Володимира Великого “Про проведення І етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2017-2018 н.р.” протягом жовтня – листопада у
гімназії проходив І етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін.
Проведенню олімпіад передувала певна організаційна робота, зокрема на початку
жовтня відбулася інструктивно-методична нарада з вчителями, де було доведено до відома
наказ “Про проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у
2017-2018 н.р.” та обговорені питання організації, проведення, оформлення і здачі звітної
документації про олімпіади.
Як свідчить аналіз протоколів проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад,
всі вони пройшли згідно з Положенням про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін. У 16 олімпіадах взяв участь 391 учень. Найбільше учнів брали участь в
олімпіадах з рідної мови – 30, математики – 49, англ. мови – 46, історії – 49, географії – 27,
біології – 26, хімії – 19, образотворчого мистецтва - 20 та ОХЕ – 42, правознавства – 23,
фізики – 21, німецька мова - 18 учнів.
Кількість учнів по класах і по предметах, які брали участь у І етапі Всеукраїнських
учнівських олімпіадах з базових дисциплін, наведено в таблиці:
Назва
предмета

К-сть учнів по класах, які брали участь в І етапі Всеукраїнських
учнівських предметних олімпіадах з базових дисциплін
1А 1Б
2
2Б
3
3Б
4
5А
5Б
6
7
Всього
А
А
5
5
6
6
2
3
3
30
7
3
2
6
4
4
8
5
2
5
3
49
11
5
8
16
9
49
13
10
5
13
5
46
7
5
6
18
8
6
5
3
5
27
8
4
6
4
4
26
4
2
1
8
4
19
2
7
1
3
3
4
1
21
2
4
4
3
13

Українська мова
Математика
Історія
Англійська мова
Німецька мова
Географія
Біологія
Хімія
Фізика
Інформаційні
технології
Інформатика
2
2
Економіка
2
3
5
Астрономія
1
1
Право
9
7
4
3
23
ОХЕ
6
6
4
4
3
7
2
3
2
5
42
Образотворче
4
10
4
2
20
мистецтво
РАЗОМ
13
3
8
10 19
29
73
63
54
70 49
391
Найкращих успіхів досягли такі учні: Галак Ольга 6 ол. (5 – Ім., 1-ІІ м.), Сліпенький
Юрій 7 ол. (5 – І м., 1 – ІІ м.), Боянівська Марта 4 ол. (1 – Ім., 1-ІІм., 1 – ІІІм.), Дяків
Христина 4ол. (2 – Ім., 1 – ІІм., 1- ІІІм.), Рябчук Надія 6 ол. (6 – ІІІ м.), Журавінський Юрій 4
ол. (3 – І м., 1 – ІІ м.) – 7 кл.; Братусь Руслан 9 ол (1-Ім, 4-ІІм., 1-ІІІм.), Воляк Святослав 4 ол.
(1-Ім., 1-ІІм., 1-ІІІм.), Жуковська Олена 6 ол (3-Ім., 1 – ІІІм.), Козяр Юлія 4 ол. (1-Ім., 1-ІІм.,
1-ІІІм.), Магмет Анастасія 7 ол (1-Ім., 3-ІІм.), Пилипів Марія 2 ол. (2-Ім.), Цап Ліана 6 ол. (2Ім.) – 6 кл.; Боднар Ірина 12 ол. (3-Ім., 1-ІІм., 3-ІІІм.), Відоцька Мирослава 11 ол. (3-Ім., 2-

4

ІІм., 2-ІІІм.), Головльова Сніжана 9 ол. (4-ІІм., 2-ІІІм.), Івасина Ірина 5 ол. (3-Ім.), Юревич
Соломія 7 ол. (1-Ім., 2-ІІ м., 2-ІІІм.) – 5Б кл.; Гураль Анжела 11 ол. (1-І м., 4-ІІ м., 4-ІІІ м.),
Кліщ Вікторія 8 ол. (3 – Ім., 1-ІІм., 3-ІІІм.), Копина Яна 8 ол. (3-Ім., 2-ІІ., 1-ІІІм.), Стиславська
Анастасія 9 ол. (2-Ім., 1-ІІм., 4-ІІІм.) – 5А кл.; Било Наталія 6 ол. (2-ІІм., 1-ІІІм.), Боднар
Остап 7 ол. (2-ІІм., 2-ІІІм.), Дребот Діана 8 ол. (4-Ім., 3-ІІм., 1-ІІІм.), Марунчак Анастасія 8
ол. (6-Ім., 1-ІІм.), Нитчин Марта 8 ол. (1-Ім., 5-ІІм., 1-ІІІм.), Савків Христина 8 ол. (1-Ім., 1ІІм., 4-ІІІм.) – 4 кл.; Винничук Уляна 5 ол. (2-Ім., 1-ІІм., 2-ІІІм.), Горіла Ірина 5 ол. (2-Ім., 2ІІм.), Олійник Анастасія 5 ол. (3-Ім., 2-ІІм.) – 3Б кл., Гелей Богдана 3 ол. (1-Ім., 1-ІІм., 1ІІІм.), Боса Аліна 3 ол. (1-ІІм., 1-ІІІм.), Кізима Юлія 4 ол. (1-Ім., 1-ІІм., 1-ІІІм.) – 3А кл.,
Стиславський Остап 2 ол. (1-Ім., 1-ІІІм.), Бабій Ярина 1 ол. – Ім., Шкварок Софія 1 ол. – ІІм.,
Паньків Максим 2 ол. – ІІІм. – 2Б кл.; Скробач Стелла 1 ол. – Ім., Лаба Анастасія 1 ол. – Ім. –
2А кл., Воробець Богдан 1 ол. – Ім., Непик Валентин 1 ол. –Ім. – 1А кл.
У 1-2 класах були проведені олімпіади з математики та ОХЕ, в яких взяло участь 1А
кл. – 12 учнів, 1Б кл. – 3 учні, 2А кл. – 6 учнів, 2Б кл. – 8 учнів.
Однак не взяло участь в І етапі 92 учнів 1-7 класів зокрема: 1А кл. – 6 учнів, 1Б кл. –
14 учнів, 2 А кл. – 14 учнів, 2Б кл – 16 учнів, 3А кл. – 13 учнів, 3Б кл. – 6 учнів, 4 кл. – 9
учнів, 5А кл. – 6 учнів, 5Б кл. – 6 ученів, 6 кл. – 1 учень, 7 кл. – 1 учень.
Члени оргкомітету та журі в цілому вчасно підготували звіти про проведення І
етапу, заявки на участь в ІІ етапі, здали необхідні матеріали у відділ освіти
райдержадміністрації.
Згідно з рішенням журі з проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з
базових дисциплін у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін взяло
участь 83 учні, з яких 68 стали переможцями, зокрема 28 учнів зайняли І-ше місце, 23 – ІІ-ге і
17 – ІІІ.
Результативність виступу учнів гімназії на ІІ етапі наведена в таблиці:

Укр. мова
Історія
Англ. мова
Хімія
Інформаційні технології
Математика
Географія
Фізика
Біологія
Інформатика
Астрономія
Образотворче мистецтво
Правознавство
Економіка
Німецька мова
Всього

К-сть учасників
11
7
8
7
4
9
5
6
6
1
1
3
8
3
4
83

5

І м.
4
1
2
4
1
3
2
1
3

ІІ м.
4

2
3
1
1
28

1
1

3

3
23

17

3
3
1
3

ІІІ м.
3
3
3
1
3
1

1
3

Разом
11
4
8
7
3
9
3
2
6

3
7
1
4
68

Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
№

Прізвище

за/п

та ім’я учня

Клас

Зайняте
місце

Прізвище, ім’я
та по батькові вчителя

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
1
2
3

Винничук Уляна
3Б
І
Олійник Анастасія
3Б
ІІІ
Боднар Ірина
5Б
І
Люлька І.В.
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

1
2
3
4
5

Шкварок Софія
Дарміць Софія
Горіла Ірина
Винничук Уляна
Олійник Анастасія

1
2
3
4
1
2
3

1
2
3
4
5
6
7

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
2Б
І
Мартинюк У.Л.
2Б
ІІ
3Б
ІІІ
3Б
ІІІ
Скарбовська Г.Я.
3Б
ІІІ
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
Дребот Діана
4
ІІІ
Нитчин Марта
4
ІІІ
Городецька Н.М.
Івасина Ірина
5Б
ІІІ
Сліпенький Юрій
7
І
Доронюк І.В.
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Березюк Вікторія
5А
І
Березюк І.М.
Боднар Ірина
5Б
ІІІ
Козяр Юлія
6
ІІ
Чопик В.М.
ХІМІЯ
Марунчак Анастасія
4
І
Дребот Діана
4
ІІ
Копина Яна
5А
І
Кліщ Вікторія
5А
ІІ
Пилипів Марія
6
ІІ
Галак Ольга
7
І
Сліпенький Юрій
7
І

1
2
3

Марунчак Анастасія
Івасина Ірина
Сліпенький Юрій

1
2
3
4

Дребот Діана
Марунчак Анастасія
Копина Яна
Кліщ Вікторія

Климців О.Б.
ГЕОГРАФІЯ
4
ІІІ
Бабій І.О.
5Б
І
Бродіна В.В.
7
І
АНГЛІЙСЬКА МОВА
4
ІІІ
Ольвач Н.В.
4
ІІІ
5А
І
5А
І

6

5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
2
3
4
1
2
1
2
3
4
5
6
7

Юревич Соломія
5Б
ІІ
Галак Ольга
7
ІІ
Боянівська Марта
7
ІІ
Окрепка Р.Г.
Сліпенький Юрій
7
ІІІ
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
Паньків Максим
2Б
ІІ
Мартинюк У.Л.
Олійник Анастасія
3Б
ІІІ
Винничук Уляна
3Б
ІІІ
Скарбовська Г.Я.
Горіла Ірина
3Б
ІІІ
Стиславська
5А
ІІ
Анастасія
Копина Яна
5А
ІІ
Гураль Анжела
5А
ІІ
Колбаснікова Г.В.
Березюк Вікторія
5А
ІІІ
ПРАВОЗНАВСТВО
Кліщ Вікторія
5А
І
Юревич Соломія
5Б
І
Відоцька Мирослава
5Б
ІІ
Жуковька Олена
6
ІІІ
Яновський Б.А.
Цап Ліана
6
ІІІ
Дяків Христина
7
І
Базилевич Вікторія
7
ІІІ
МАТЕМАТИКА
Шкварок Софія
2Б
І
Стиславський Остап
2Б
ІІІ
Стасів М.Р.
Олійник Анастасія
3Б
І
Горіла Ірина
3Б
ІІ
Боднар Остап
4
ІІІ
Покришка І.Ю.
Стиславська
5А
І
Стасів М.Р.
Анастасія
Копина Яна
5А
ІІ
Галущак Олег
6
ІІІ
Сліпенький Юрій
7
ІІ
Покришка І.Ю.
НІМЕЦЬКА МОВА
Дребот Діана
4
ІІ
Марунчак Анастасія
4
ІІ
Язловецька Г.В.
Кліщ Вікторія
5А
І
Копина Яна
5А
ІІ
ФІЗИКА
Олійник Анастасія
3Б
І
Погурало Є.С.
Відоцька Мирослава
5Б
ІІ
Костюк Л.М.
УКРАЇНСЬКА МОВА
Винничук Уляна
3Б
І
Горіла Ірина
3Б
І
Скарбовська Г.Я.
Олійник Анастасія
3Б
ІІІ
Дребот Діана
4
ІІ
Марунчак Анастасія
4
ІІІ
Нитчин Марта
4
ІІІ
Копина Яна
5А
І

7

8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Стиславська
Анастасія
Могила Софія
Боянівська Марта
Сліпенький Юрій

5А

ІІ

Непик Валентин
Бабій Ярина
Гелей Богдана
Кізима Юлія
Олійник Анастасія
Дребот Діана
Відоцька Мирослава
Цап Ліана
Жуковська Олена

1А
2Б
3А
3А
3Б
4
5Б
6
6

І
І
ІІ
ІІ
І
ІІ
І
ІІ
І

7

(твір)
ІІ

Колбаснікова Г.В.
Мартинюк У.Л.
Колбаснікова Г.В.

І
ІІ
ІІ
БІОЛОГІЯ
Нитчин Марта
4
І
Марунчак Анастасія
4
ІІ
Івасина Ірина
5Б
ІІ
Відоцька Мирослава
5Б
ІІ
Чубата М.С.
Галак Ольга
7
І
Журавінський Юрій
7
І
ЕКОНОМІКА
Магмет Анастасія
6
І
Бабій І.О.
ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА

Мацюк Вікторія

6
7
7

Веркалець І.Б.

Найкращих успіхів на ІІ етапі досягли учні з української мови (11 учасників – 11
переможців), англійської мови (8 учасників – 8 переможців), хімії (7 учасників – 7
переможців), математики (9 учасників - 9 переможців), біології (6 учасників – 6
переможців), образотворчого мистецтва (3 учасники – 3 переможці), інформаційних
технологій (4 учасники – 3 переможці), німецької мови (4 учасники – 4 переможці),
правознавства (8 учасників – 7 переможців).
У Всеукраїнському конкурсі з української мови імені Т.Шевченка взяло участь 6 учнів
із них 5 учнів стали переможцями: Шкварок Софія – І м., Дарміць Софія - ІІм. – 2Б кл.,
Горіла Ірина, Винничук Уляна, Олійник Анастасія – ІІІ м. – 3Б кл.
У Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика взяло участь 13
учнів, з них 11 стали переможцями зокрема, Паньків Максим, Шкварок Софія – ІІ м.,
Дарміць Софія – ІІІ м. – 2Б кл., Олійник Анастасія, Винничук Уляна, Горіла Ірина - ІІІ м. –
3Б кл., Стиславська Анастасія, Копина Яна, Гураль Анжела – ІІ м., Березюк Вікторія, Кліщ
Вікторія – ІІІ м. – 5А кл.
Таких успіхів досягли учні на ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових
дисциплін та конкурсах завдяки добрій підготовці їх вчителями: Колбасніковою Г.В.,
Скарбовською Г.Я., Мартинюк У.Л., Ольвач Н.В., Окрепкою Р.Г., Доронюком І.В.,
Яновським Б.А., Городецькою Н.М., Чубатою М.С., Бабієм І.О., Покришкою І.Ю., Стасів
М.Р., Костюк Л.М., Чопиком В.М., Березюк І.М., Бродіною В.В., Климців О.Б., Погурало
Є.С., Люлькою І.В., Язловецькою Г.В.
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№
за/п
1
1
1
1
1
2

Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
Прізвище та ім’я учня
клас
Зайняте
Прізвище, ім’я та по
місце
батькові вчителя
Географія
Сліпенький Юрій
7
ІІІ
Бродіна В.В.
Хімія
Марунчак Анастасія
4
ІІІ
Климців О.Б.
Історія
Сліпенький Юрій
7
ІІІ
Доронюк І.В.
Правознавство
Юревич Соломія
5Б
ІІІ
Яновський Б.А.
Біологія
Галак Ольга
7
ІІІ
Чубата М.С.
Журавінськи Юрій
7
ІІІ

Галак
Ольга – 7 кл.

Марунчак
Анастасія – 4 кл.

Сліпенький
Юрій – 7 кл.

Журавінський
Юрій – 7 клас

Юревич
Соломія – 5-Б кл.

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 19
учнів гімназії взяли участь в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії, хімії,
біології, математики, економіки, української, англійської мови, історії, правознавства. З них
6 стали переможцями, а 7 учнів зайняли з IV по VІІІ місце.
Найкращих успіхів на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах досягли:
Сліпенький Юрій який брав участь у 2 олімпіадах і в 2 став переможцем (2 олімпіади – ІІІ
місце), Галак Ольга (3 олімпіади – 1 – ІІІ місце, 1 – VІІІ місце), Журавінський Юрій (1
олімпіада – ІІІ місце) – 7 клас, Марунчак Анастасія (1 олімпіада – ІІІ місце) – 4 клас, Юревич
Соломія (1 олімпіада – ІІІ місце) – 5Б клас, Кліщ Вікторія (2 олімпіади – 1- IV місце, 1 – VІІ
місце), Копина Яна (2 олімпіади – 1 - VІ місце, 1 – VІІ місце) – 5А клас, Дяків Христина (1
олімпіада – V місце) – 7 клас, Олійник Анастасія (1 олімпіада – VІІ місце) – 3Б клас.
Таких успіхів досягли учні на ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін
завдяки плідній і творчій роботі з учнями вчителів: Чубатої М.С., Бродіної В.В., Климців
О.Б., Доронюка І.В., Яновського Б.А.
Слід також відмітити, що вчитель Чубата М.С. підготувала двох переможців.
У 2017-2018 навчальному році було проведено такі педагогічні ради:
- Формування в гімназистів готовності до захисту рідного краю на уроках захисту
Вітчизни та в позакласній роботі;
- Національно-патріотичне виховання гімназистів
засобами художньої культури,
музичного та образотворчого мистецтва;
- Застосування інноваційних технологій для розвитку особистісної та індивідуальної
компетентності учнів на уроках математики;
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- Формування функціональної та інформаційної грамотності учнів на уроках англійської
мови;
- Правове виховання гімназистів під час уроків правознавства та в позакласній роботі як
чинник виховання свідомого соціально-активного громадянина України;
З метою забезпечення повноцінного розвитку учнів гімназії, охорони та зміцнення
здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, прагнення до оволодіння санітарногігієнічними знаннями і навичками, утвердження здорового способу життя на початку
навчального року видано наказ про роботу з охорони праці та техніки безпеки. З вчителями
гімназії проводились інструктивно-методичні наради з цього питання, класні керівники
проводили бесіди з учнями.
З 16 по 20 квітня в гімназії проходив Тиждень основ здоров’я за напрямками:
«Небезпека вдома і на вулиці». В ході проведення Тижня проведено:
- Зустріч учнів 5Б і 7 класів з головним
фахівцем
Рогатинського РВ УДСНС
Ганзиним І.А., та інспектором ювенальної
превенції Рогатинського відділення поліції
Собковим Л.С.;
- Класні опікуни провели цільові
інструктажі з техніки безпеки щодо поведінки
на дорозі, користування електроприладами,
пожежної
безпеки,
надання
першої
домедичної допомоги;
- Медична сестра Гучок І.Я. провела
бесіди з учнями щодо дотримання санітарногігієнічних вимог та надання потерпілим
першої домедичної допомоги;
- Вчителі Чубата М.С., Климців О.Б. з учнями 1-х класів переглянули мультфільми
(корисні поради: поведінка вдома, на вулиці);
- Проведено
конкурс
стіннівок,
присвячених правам дитини;
- Вчитель образотворчого мистецтва
Люлька І.В. провів вернісаж малюнків
«Обережно! Небезпека!»;
- Практичний психолог ВеркалецьІ.Б.
провела анкетування учнів 1-3 кл. на тему:
«Я вдома», «Ти пішохід і пасажир», «Твоє
харчування, шкідливі звички, поняття
стороннього предмета» ;
- Проведено тематичну інформацію
на тему: «Хворобам запобігаю і здоров”я
маю»;
- Переглянуто та обговорено відеосюжети « Цінність життя і здоров’я»;
- Проведено екскурсію учнів 1-х класів в Рогатинський РВ УДСНС;
- Виставку літератури на тему: «Здоров’я в наших руках»;
- Практичне заняття з учнями 1-х класів з вивчення дорожніх знаків та правил
поведінки на дорозі.
У результаті проведеної роботи протягом навчального року не було травматизму як
серед учнів, так і працівників гімназії.
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Уляна Любомирівна Мартинюк
заступник директора з науково-методичної
роботи
Методична робота в гімназії була організована на
виконання наказу відділу освіти
Рогатинської
райдержадміністрації
№ 60 від «06» вересня 2017р.
«Про організацію методичної роботи з педагогічними
кадрами у 2017 - 2018 н.р.», річного плану роботи
гімназії, наказу по гімназії від 31.08.2017р. № 86 «Про
організацію методичної роботи з учителями гімназії у
2017-2018н.р.» з метою оптимізації навчально-виховного
процесу в гімназії, розвитку творчої активності педагогів, впровадження в практику роботи
досягнень психолого-педагогічних наук, нових технологій навчання і виховання.
Колектив гімназії працював над реалізацією завдань виховання духовності,
національної свідомості гімназистів в контексті формування життєвих компетентностей
учнів шляхом впровадження сучасних педагогічних технологій.
Сплановано заходи на виконання програми «Обдарована дитина» (2017-2021 рр).
30.03.2018року проведено педагогічну раду з проблеми «Формування функціональної
та інформаційної грамотності учнів на уроках англійської мови».

Педагогічна рада «Формування функціональної та інформаційної грамотності учнів на
уроках англійської мови»
Були проведені заплановані засідання науково-методичної ради.
Проведено заплановані засідання методичних комісій, на яких обговорювали актуальні
питання, складали завдання для державної підсумкової атестації.
Методичними комісіями проведено заплановані предметні тижні:
Фізкультура та захист Вітчизни.
Формування в учнів стійкої мотивації щодо
збереження свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної підготовленості.
Біологія, хімія. Використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі
з метою підвищення компетентностей на уроках біології та хімії.
Історія, правознавство. Формування ключових компетентностей гімназистів на
принципах національно-патріотичного виховання.
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Зарубіжна література, естетичні дисципліни. Елементи компаративістики на уроках
зарубіжної літератури, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва.
Математика. Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів на уроках
математики
Англійська мова. Розвиток мовних компетентностей учнів у контексті формування
полікультурної компетентної особистості
Географія,
економіка,
природознавство.
Формування
міжпредметних
компетентностей на уроках географії, економіки та природознавства
Українська мова та література. Особистісно орієнтована модель навчання на уроках
української мови та літератури
Фізика. Інформатика. Поєднання індивідуальної та групової форм роботи в навчальному
процесі.
На виконання річного плану роботи, наказу від 01.11.2017р. № 86 з метою оптимізації
освітнього процесу, удосконалення уроку шляхом впровадження в практику роботи вчителів
сучасних педагогічних технологій, розвитку і стимулювання педагогічної компетентності та
активності учителів у гімназії з 05 по 09 грудня 2017 року проведено методичний тиждень з
означеної проблеми.
Теоретичні аспекти обговорено на засіданні науково-методичної ради. У виступах
вчителів Яновського Б.А., Окрепкої Р.Г., Мартинюк У.Л. зосереджено увагу на шляхах
формування компетентностей, проблемах, які провинні розв’язати педагоги, використанні
інтегрованого навчання.
Потягом тижня педагоги провели показові уроки.
Інтегрований урок географії та англійської мови «Води суходолу Південної Америки» у
3-Б класі провели Бродіна В.В. та Бирич О.П.
Інтегрований урок інформатики та англійської мови - захист проектів «My Native Town,
комп’ютерні публікації та відеороликів» 6 класі провели Березюк І.М. та Рубашна О.А.
Урок математики «Знаходження площ периметрів прямокутників» у 1-А класі провів
Покришка І.Ю.
Урок правознавства «Права, свободи та обов’язки громадян» у 5-Б класі провів
Яновський Б.А.
Учителі використовували компетентнісний потенціал навчальних предметів, завдання
уроку сприяли досягненню поставленої мети.
Слід зазначити, що вчителям треба ретельно обдумувати форми роботи, ефективно
використовувати навчальний час, враховувати можливості інтеграції і використовувати їх не
формально, а методично виправдано.
На виконання річного плану роботи гімназії з 19 до 23 березня 2018 року у гімназії
проведено методичний тиждень «Вернісаж педагогічних знахідок учителів, які атестуються».
На засіданні науково – методичної ради учителі, які проходять атестацію, познайомили колег
із результатами роботи у міжатестаційний період. Зокрема Березюк І.М. розповіла про
особливості викладання фізики у середній ланці, Покришка І.Ю. ознайомив із власними
напрацюваннями щодо складання тесових завдань та використання їх у підготовці до ЗНО,
Люлька І.В. підготував цікаву презентацію із розповіддю про історію видатних живописних
та скульптурних шедеврів.
Бирич О.П. провела показовий урок англійської мови у 1-А класі «Школи в Англії», під
час якого учні здійснили віртуальну подорож. Учитель запропонувала порівняти навчання в
гімназії з тим, про що дізналися на уроці. Виконання вправ сприяє активному мовленню
учнів. Викликає їх посилений інтерес до конкретної теми та предмета в цілому.
Березюк І.М. провела урок фізики «Послідовне з’єднання провідників. Лабораторна
робота № 4 «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників».
Учитель показує взаємозв’язок різноманітних фізичних явищ і необхідність їх комплексного
вивчення. Під час виконання лабораторної роботи учні складають модель електричного кола
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з різними приладами, проводять дослід та описують його. Велику увагу вчитель приділяє
розумінню практичного значення виконуваної роботи.
Окрепка Р.Г. провела урок англійської мови «Пригоди в Австралії» у 3-А класі. Для
уроку учні підготували проекти про Австралію. Запропоновані завдання дали можливість
активізувати вивчену лексику та познайомитися з новою. Завдання цікаві, насичені
різноманітною інформацією, що сприяло розвиткові пізнавальної активності учнів.
Яновський Б.А провів урок правознавства «Праця неповнолітніх» у 5-А класі.
Мотивація навчальної діяльності спонукає учнів до активної діяльності. Педагог акцентує
увагу на вмінні виділяти головне з великого обсягу інформації. Для уроку створена
презентація за допомогою різноманітних програм для скрайбінгу. Робота побудована на
аналізі різноманітних життєвих ситуацій.
Чубата М.С. провела урок біології «Покриви тварин, їх різноманітність і функції» у 3-Б
класі. Учитель пропонує завдання, завдяки яким учні порівнюють, аналізують і роблять
самостійні висновки. Проблемні питання сприяють розвиткові аналітичного мислення,
вміння спів ставляти різноманітні явища. Виконання лабораторної роботи та система
запитань для закріплення сприяють формуванню життєвих компетентностей.
У 2017 - 2018 н.р. в Рогатинській гімназії імені Володимира Великого працювали гуртки
Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України з української мови
та літератури (керівник Колбаснікова Г.В.), англійської мови (керівник Бирич О.П.),
економіки (керівник Бабій І.О.), прикладного програмування (керівник Чопик В.М.). У
кожному із гуртків займається 25 гімназистів 4-7 класів. Робота проводиться відповідно до
програм, складених керівниками гуртків та затверджених обласним відділенням МАН. Під
керівництвом учителя історії Яновського Б.А. учні готували роботи з історичного
краєзнавства, археології, теології.
13 - 14 жовтня 2017 року керівники гуртків Малої академії наук та заступник директора
Мартинюк У.Л. взяли участь МАН
у педагогічних читаннях, проведених ІваноФранківським обласним відділенням Малої академії наук України.
У І етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів Малої академії
України взяли участь Стиславська Анастасія, 5-А клас, «Дослідження весільного обряду села
Липівка Рогатинського району, що на Івано-Франківщині», гурток МАН з української
літератури, секція фольклористики (керівник Колбаснікова Г.В.), Кліщ Вікторія, 5-А клас,
«Фразові дієслова в англійських оповіданнях», гурток МАН з англійської мови (керівник
Бирич О.П.), Івасина Ірина, 5-Б клас, «Перспективи демографічних змін в межах окремого
мікрорегіону»,
гурток
економіки, секція географії та
ландшафтознавства
(керівник
Бабій І.О.), Боднар Ірина, 5-Б
клас, «Навчальна програма
«Перетворення довжин мір і
мас», гурток
прикладного
програмування (керівник Чопик
В.М.).
Стиславська
Анастасія
зайняла І місце на І та ІІІ місце
на ІІ етапі, Кліщ Вікторія
зайняла І місце на І та ІІ місце
Анжела Гураль, Вікторія Кліщ, Анастасія Стиславська - на ІІ етапі.
переможці обласного етапу МАН
Від
учнівського
наукового товариства «Ерудит» стали переможцями І етапу роботи Анжели Гураль, 5-А
клас, «Археологічна карта Рогатинщини», секція археології, Галак Ольги, 7 клас, «Доктор
богослов’я отець Іван Музичка – мислитель біблійного способу думання» , секція теології,
історії релігії та релігієзнавства (керівник Яновський Б.А.), Журавінського Юрія, 7 клас,
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«Специфіка культивування екзотичних (нішевих культур ) в межах окремого регіону», секція
агрономії (керівник Бабій І.О.).
Робота Гураль Анжели зайняла ІІІ місце на ІІ етапі.
Учасником І етапу конкурсу-захисту став Ставничий Назар, 7 клас, «Садиба Рея –
пам’ятка української палацової архітектури», секція історичного краєзнавства (керівник
Яновський Б.А.).
Також для участі в І етапі була підготовлена робота учня 6 класу Братуся Руслана
«Навчальна програма «Площа поверхні та об’єм геометричних фігур» від гуртка
прикладного програмування. На жаль, з певних об’єктивних причин Р. Братусь та Ю.
Журавінський не змогли взяти участь у відповідних етапах конкурсу-захисту.
Ученицю 7 (11) класу Ольгу Галак визнано «Людиною року - 2017» у номінації
«Учениця року».
У 2017 – 2018 навчальному році чергову та
позачергову атестацію пройшли одинадцять
працівників гімназії. Атестація відбулася з такими
наслідками:
Чубата М.С – відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню «вчитель - методист»;
Покришка І.Ю. - відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню «вчитель - методист»;
Яновський Б.А. - відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню «вчитель - методист»;
Люлька І.В. - відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії
«спеціаліст вищої категорії» та
педагогічному званню «старший вчитель»;
Бродіна В.В. відповідає займаній посаді,
Ольга Галак – «Учениця року - 2017»
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»;
Бирич О.П. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший вчитель»;
Окрепка Р.Г. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання
«старший вчитель»;
Березюк І.М. відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст вищої категорії»;
Рубашна О.А. відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст першої категорії»;
Онищенко І.П. відповідає займаній посаді, присвоєно кваліфікаційну категорію
«спеціаліст другої категорії»;
Тичківська Н.М. відповідає займаній посаді.
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Ярема Михайлович Зварчук
заступник директора з виховної
роботи
Ірина Петрівна Онищенко
педагог-організатор

Виховна робота у 2017-2018 н.р. проводилась відповідно до моделі виховної системи
Рогатинської гімназії «Школа духовності і національної свідомості».
Протягом року згідно з планом роботи працювала методична комісія виховників, куди
входять класні опікуни та вихователь пригімназійного гуртожитку. Під час засідань крім
заступника директора з виховної роботи і практичного психолога Веркалець І.Б. з
доповідями виступали педагог-організатор Онищенко І.П., вихователь Стечак У.І., класний
опікун Бабій І.О., Бродіна В.В., система роботи якої вивчалася протягом цього року. У
гімназії діє оригінальна система оцінювання поведінки. За підсумками оцінювання поведінки
за кожну чверть під час засідання
методичної комісії класні опікуни і
вихователь обговорювали кандидатури
учнів,
які
потребують
посиленої
педагогічної опіки. З цими учнями
проводили
психолого-педагогічну
корекційну роботу.
Під час навчального року учні
гімназії брали участь у різноманітних
гімназійних, загальноміських, районних
та обласних мистецьких та виховних
заходах, представляли гімназію, Рогатин і
На святі Першого дзвоника учень 1-А класу
українську культуру під час поїздки в
Богдан Воробець та учнівський президент
Польщу.
учениця 6 класу Марія Пилипів.
За традицією, першого вересня
гімназисти розпочали навчальний рік зі Служби Божої в церкві Різдва Пресвятої Богородиці
та урочистої лінійки на площі Роксолани з нагоди свята Першого дзвоника. Особливістю
цього перешовересневого свята став Перший урок «Вони захищали рідну землю», на який до
гімназистів
завітали
гості:
голова
Рогатинської організації СОУ Іван
Верешко та учасник бойових дій сучасної
російсько-української війни Володимир
Ільчишин.
Кожен навчальний тиждень у
гімназії розпочинався із Служби Божої.
Цього навчального року гімназія
проводила багато виховних заходів,
присвячених 75-річчю УПА та першому
командиру УПА Василю Івахіву, який був
Під час походу.
випускником нашої гімназії і виховувався
тут у пластовій організації. 16 вересня відбулося військово-спортивне свято на честь 75-річчя
УПА у формі загальногімназійного походу до лісу.
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Цим походом гімназисти відкрили І етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри "Сокіл" ("Джура").З вітальним словом виступив директор гімназії Ігор
Васильович Доронюк та голова районної організації Спілки офіцерів України полковник Іван
Олексійович Верешко.
Діти із задоволенням долали військово-спортивну смугу перешкод, змагалися з
орієнтування і військової топографії, спорядження магазину до АК, готували обід.
Мистецьки обдаровані гімназисти показали свої здібності під час традиційного
конкурсу «Гімназія має талант», який відбувся 19 вересня.

Оленка Мізерак (2-Б)
Роман Бирич та
Максим Шулевський(3-Б)

Соломія Бирич (1-Б)

Богдана Гелей (3-А) Карина Патрило (1-Б)

Ірина Онищенко (2-А)

Тетяна Ошуст (3-Б)
та Софія Шкварок (2-Б)

20 вересня учні гімназії взяли участь у міському флешмобі до Всесвітнього дня
миру.

Учениці 5-А класу на флешмобі до
Всесвітнього дня миру.

Композиція учнів 2-А класу на святі квітів.

День самоврядування та святковий концерт до Дня вчителя гімназисти провели 29
вересня. А напередодні відбулось традиційне свято квітів.
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3 жовтня у рамках тижня фізичної культури відбулися змагання "Веселі старти" між
учнями перших та других класів.
Вже вчетверте на площі Роксолани
11 жовтня напередодні Дня захисника
України відбувся конкурс впоряду та
патріотичної пісні. Перемогу здобули
учні 6 класу. Свято завершилося
патріотичним флешмобом.
13
жовтня
на
приміщенні
центрального
корпусу
гімназії
у
«Веселі старти»
присутності всіх учнів гімназії о. Дмитро
Бігун освятив меморіальну таблицю першому командиру УПА Василю Івахіву.
А на наступний день гімназисти-пластуни взяли участь у поїздці у с. Бичаль на
Рівненщині, де Василь Івахів похований.
Гімназійна команда «Сіроманці» змагалась протягом року і посіла ІІ місце у районному
етапі Всеукраїнської військово-патріотичної гри "Джура".

«Сіроманці» з 6 класу

На відкритті таблиці Василю Івахіву.

На районному фестивалі патріотичної пісні до 75-річчя УПА гімназію представляв дует
у складі Романа Бирича (3-Б кл.) та Остапа Боднара (4 кл.).
25 жовтня учні 2А і 3Б класів взяли участь у виховному заході, присвяченому 75-й
річниці створення УПА.
У листопаді учні гімназії взяли участь в районному та обласному етапах Всеукраїнської
виставки-конкурсу іграшок-сувенірів "Український сувенір".
Цікаві роботи представили учні 2-А класу Анастасія Лаба та Ірина Онищенко та учні 4
класу - Данило Якимів, Максим Долішній, Олег Ковалишин.

"Український сувенір"
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До Дня гідності та свободи в гімназії відбулася зустріч з активістами громадських
організацій Луганщини, волонтерами та учасниками майдану Наталією та Володимиром
Григоренками з міста Старобільськ.
На зустрічі були присутні учні, вчителі гімназії та громадськість Рогатинщини. 23
листопада в гімназії відбулася цікава зустріч з Іриною Магрицькою - українським
громадським діячем, публіцистом, філологом, головою Луганської обласної філії Асоціації
дослідників голодоморів в Україні, кавалеркою «Ордену княгині Ольги» ІІІ ступеня.
Вона презентувала документальний фільм "Голодомор на Луганщині. Закляття
безпам'ятства".
30 листопада завдяки співпраці зі школою естетичного виховання, в гімназії відбулася
цікава зустріч з керівником гуртка народної іграшки ШЕВУ, майстринею Катериною
Іванівною Андрусів. Вона провела майстер-клас та розповіла про традиції та символіку
українського Різдва. Гімназисти мали змогу ознайомитися з творчими роботами Катерини
Іванівни та власноруч спробувати виготовити дідуха.

Майстер-клас з Катериною Андрусів
До Дня збройних сил Украіни учні та вчителі гімназіі змагалися у стрільбі з
пневматичноі гвинтівки.
У грудні взяли активну участь і були
відзначені нагородами у міському конкурсі
"Подаруй ялинці іграшку" Данило Нагірний,
Богдана Гелей Юлія Кізима( 3-А ), Вікторія
Печук та Домініка Білоус (1-Б), Ірина
Онищенко, Христина Било, Анастасія Лаба,
Юліана Конопка (2-А), Діана Мацюк, Ярина
Бабій (2-Б), Сніжана Головльова та Ірина
Боднар (5-Б), Вікторія Філяк та Марія
Андрейців (6), Поліна Падучак (3-Б), Анжела
Гураль (5-А), Софія Гвоздик (1-А), учні
гуртожитку.
19 грудня учні гімназії відзначили свято
Миколая традиційною виставою і концертом
та взяли участь у благодійній акції «Фабрика
святого Миколая» та провели благодійний концерт для учнів школи-інтернату.
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Фабрика святого Миколая

Свято Миколая

А кілька днів перед цим святом учні гімназії взяли участь у районному святі для дітей
пільгових категорій.
28 грудня відбувся новорічний конкурс команд КВК серед старшокласників, а
традиційний фестиваль вертепів для учнів 1-3 кл. відбувся 29 січня.

КВК

На фестивалі вертепів учні 3-А кл.

8 січня за давньою гімназійною традицією хор вчителів, учнів, випускників попередніх
років та батьків колядував у місті Рогатині з благодійною метою. Було зібрано 6700 гривень.
Гроші передали захисникам України через нашого випускника Олега Бончинського, який
перебуває на лінії фронту на Донеччині.

Хор учнів, вчителів та випускників

Пластовий вертеп
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2 лютого учні та вчителі гімназії провели
благодійну акцію із збору коштів, які передали
для українського війська. Випала чудова нагода
передати гроші через волонтера, артиста
Святослава Края, який презентував концерт для
всіх присутніх.

Святослав Край співає для гімназистів
Учнями та вчителями гімназії були зібрані продукти та речі першої необхідності, які
відправлені на Схід, в частину, де служить колишній учень гімназії Олег Бончинський

3 лютого відбувся святковий концерт з нагоди вечора зустрічі з випускниками.

Ігор та Світлана Дученки
на вечорі зустрічі

Співає родина Гулевичів
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Учні гімназії беруть участь у виставках малюнків.

Персональна виставка малюнків учениці 5-Б класу Ірини Боднар
29 січня учні та вчителі гімназії вшанували пам'ять героїв Крут, які 100 років назад
показали приклад героїзму - протистояли
московській агресії.
20 лютого учні та вчителі гімназії взяли
участь у акції-віче «Один день Майдану», в
рамках якої відбувся флешмоб «Ніколи не
пробачу…» та в поминальній панахиді.
Знаковою подією для гімназії стала
персональна виставка художніх робіт вчителя
образотворчого мистецтва Ігоря Васильовича
Люльки, яка відкрилася 2 березня в музеї-садибі
Угрина-Безгрішного.
За давньою традицією гімназія провела у
березні Шевченківську академію.
16 березня учні гімназії взяли участь у конкурсі читців-декламаторів, який організувала
міська рада, "Слово вічне - слово невмируще".
У конкурсі брали участь:
Паньків Максим -2Б клас
Било Христина -2А клас
Мацюк Діана -2Б клас
Беньковський Олексій -2Б клас
Захар Богдан -2Б клас
Гиців Марта -2Б клас
Воробець Ілона -3Б клас
Пилипів Марія -6 клас та драматичний
гурток під керівництвом Г.Я.Гаврись у складі
Березюк Вікторії, Когут Марії, Кліщ Вікторії, Стиславської Анастасії. До конкурсу учнів
готували Скарбовська Г.Я., Мартинюк У.Л., Гаврись Г.Я.
Всі переможці конкурсу нагороджені дипломами та чудовими книжками.
14 березня учні гімназії взяли участь у
районному
святі-конкурсі,
присвяченому
Шевченківським дням, серед дітей пільгових
категорій.
Напередодні Світлого Христового Воскресіння
учні гімназії взяли участь у міському конкурсі
“Великодні дзвони”.
29 березня учні гімназії взяли участь у районному
конкурсі учнівської творчості. Прозвучали твори
«Мить», «The Show Must Go On», «Fernando» у виконанні ансамблю бандуристок, «Ой чутичути стріли гармати» у виконанні вокального ансамблю.
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Вокальний ансамбль виконує пісню «Припадаю до Тебе, мій Христе»
3 квітня в дитячій школі мистецтв ім. Бориса Кудрика відбулися урочисті проводи
юнаків
Рогатинського
району
до
лав
Збройних
сил
України.
У концерті взяли участь і наші гімназисти: Остап Боднар, Роман Бирич, Діана Дребот,
ансамбль бандуристів.
12 квітня учні гімназії взяли участь у районному конкурсі писанки.
17
квітня
лідери
учнівського
самоврядування гімназії взяли участь в
екологічно-просвітницькій акції "Менше
сміття - краще життя", яка відбулася на базі
Галицької ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім.Ярослава
Осмомисла, а 27 квітня у X районному
форумі лідерів учнівського самоврядування
«Будуємо
спільноту
відповідального
лідерства». Президент Марія Пилипів
Вишкіл «Шлях до Легіону-IV»
розповіла про діяльність гімназійного
учнівського самоврядування та про найуспішніші проекти, які були запроваджені цього року
в Гімназійній республіці.
18 квітня учні та вчителі гімназії взяли
участь у народному вічі, присвяченому 110
річниці від дня народження першого командира
УПА Василя Івахова за участі духовенства,
керівників органів влади району та міста, молоді
навчальних закладів Рогатина й громадськості.
Важливою подією цього навчального року
На Осовій поляні
була поїздка вокального ансамблю до Польщі в
місто Радлін. Культурно-освітня мета поїздки включала спільні з польськими учнями
концерти, ознайомлення слухачів з українською культурою, удосконалення володіння
учнями гімназії іноземними мовами, знайомство гімназистів з культурним та мистецьким
життям поляків. У поїздці взяли участь Анжела Гураль, Анастасія Стиславська, Мирослава
Відоцька, Вікторія Кліщ, Марта Нитчин та
керівник Ярема Зварчук.
Протягом року гімназисти відзначали
такі національні свята, як День захисника
України, День ЗУНР, День свободи і гідності,
День пам’яті жертв голодомору, День ЗСУ,
День Соборності, День героїв Крут, День
Героїв Небесної сотні, Шевченківське свято.
Табір «Земля героїв» на Кулєбах
Також учні гімназії представили свої художні
таланти під час різноманітних виставок та конкурсів.
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У гімназії протягом року активно діяла учнівська самоврядна організація «Гімназійна
республіка», раду якої очолювала Анастасія Магмет, а правлінням керувала учнівський
президент Марія Пилипів.
Гімназисти протягом року брали активну участь у діяльності патріотичної молодіжної
організації «Пласт». Крім участі у традиційних літніх пластових таборах, цього року
пластуни мандрували в Березівку Тисменицького району, в Надвірну, у Івано-Франківськ,
Коломию. Також слід виділити поїздку у с. Печеніжин, де пластуни провели пластову
Хресну дорогу за чесноту тверезості. Цього року гімназія в четвертий раз стала місцем, де
проходив триденний військово-патріотичний вишкіл пластунів області «Шлях до Легіону».
Улітку пластуни-гімназисти взяли участь у окружному пластовому таборі «Земля
героїв» на Осовій поляні.
Одним з важливих напрямків виховної роботи є оздоровлення дітей влітку, організація
їх дозвілля та відпочинку, екскурсій по рідному краю. Гімназисти з числа пільгових
категорій мали змогу відпочити під час літніх канікул з 29 травня по 16 червня у літньому
пригімназійному оздоровчому науковому англомовному краєзнавчому таборі «Червона
калина».
У таборі кожного дня проводились заняття, мандрівки, екскурсії. Особливістю табору
були щоденні заняття на англійській мові, які проводили вчителі гімназії Ольвач Н.В.,
Бирич О.П., Окрепка Р.Г. та Рубашна О.А. До занять вони долучали волонтерів з числа учнів
4-их класів: Головльову Сніжану, Березюк
Вікторію, Гураль Анжелу, Стиславську
Анастасію.
Було проведено автобусні екскурсії у Гошів, Івано-Франківськ, Галич, Маняву, Черче
та пішохідні по Рогатину, у Перенівку, на Чортову гору В часі проведення табору відбувся
загальногімназійний похід до лісу в рамках Дня цивільної оборони, концерт до Дня захисту
дітей, у якому взяли участь учасники табору, спортивні змагання, вікторини, учні відвідали
Івано-Франківський краєзнавчий музей, аквапарк у Івано-Франківську, Гошівський
монастир, завод «Укрлісекспорт», «Майстерню професій» від районного центру зайнятості,
відділення Приват-банку у Рогатині, музей-церкву Святого Духа, музей-садибу Миколи
Угрина-Безгрішного.

Ірина Богданівна Веркалець
практичний психолог

Візьми промінь світла і спрямуй його туди, де панує темрява...
Візьми усмішку і подаруй її тому, хто так її потребує.
Візьми доброту і яви її тому, хто сам не вміє віддавати.
Візьми віру і віддай кожному, хто не має її.
Візьми любов і неси її всьому світові.
Суть роботи психолога в гімназії полягає в пошуку оптимального способу взаємодії
дитини, її родини, всіх учасників педагогічного процесу.
Психологічна робота за своєю спрямованістю ділиться на три напрями: робота з
учнями; робота з педагогічним колективом та робота з батьками.
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Робота з учнями складається із профілактичної, діагностичної та корекційнорозвивальної діяльності.
З метою профілактичної діяльності у 2017 - 2018 навчальному році проведено
профілактичні бесіди з учнями 3-х, 5-х та 6-го класів на тему «Шкідливі звички та їх
профілактика.», 1- 2 класів про шкідливість тютюнопаління та алкоголізму, 4 класу на тему
«Життя – найбільша цінність», тестування учнів 1Б класу на тему «Безпечна поведінка».
У межах діагностичної роботи на запит адміністрації гімназії, вчителів і учнів та
згідно з річним планом роботи практичного психолога проведено такі заходи:
- дослідження адаптації першокласників до нових умов навчання, з’ясування причин
дезадаптації:
- визначення рівня тривожності та діагностика здібностей учнів 1А та 1Б класів;
- діагностика психічних процесів та самопізнання учнів 3 класу;
- анкетування учнів 4-х класів на визначення характеру взаємин підлітків .
Із узагальненими результатами діагностик ознайомила класних опікунів, вчителів,
батьків для подальшого використання у роботі з учнями.
Протягом навчального року проводила індивідуальні бесіди з учнями, які вимагають
підвищеної педагогічної уваги, та з батьками учнів 1-х класів, діти яких мали труднощі в
процесі адаптації до нових умов навчання.
Провела професійну діагностику: профорієнтаційні бесіди з учнями 5-х, 7-го класів,
анкетування учнів, організувала зустріч учнів 6 класу з психологом центру зайнятості,
вивчала інтереси та здібності учнів 5-х, 7 класів, розробила рекомендації з питання
профільного навчання для учнів 5-х класів.
Співпрацювала із класними опікунами, вихователем пригімназійного гуртожитку:
допомагала їм у вирішенні складних педагогічних ситуацій, у підборі анкет для групової
діагностики учнів, проводила індивідуальні бесіди із учнями, відвідувала класні батьківські
збори, виховні заходи в гуртожитку. З учнями, які проживають у гуртожитку організувала
перегляд та обговорення фільму «Поліанна», інтерактивне заняття на тему «Толерантність
врятує світ».
Спільно з практичним психологом ЗОШ №2 Кислінською Н.В. провела майстер-клас
для слухачів курсів практичних психологів на тему «Розвиток емоційного інтелекту як
спосіб профілактики деструктивних форм поведінки та стабілізації відхилень в емоційній
сфері особистості» та інтерактивне заняття для лідерів учнівського самоврядування району
на тему «Ми проти насилля».

Майстер-клас для слухачів
курсів практичних психологів

Заняття для лідерів
учнівського самоврядування
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Психолого-педагогічний семінар
Провела анкетування батьків, за допомогою якого вивчала їхню думку щодо
організації процесу навчання та виховання у гімназії, узагальнила побажання та пропозиції.
На загальногімназійних батьківських зборах у грудні 2017 року виступила на тему
«Відповідальність батьків за виховання дітей».
Серед пріоритетних напрямків є психологічна просвіта. Результат цього напрямку набуття вчителями та учнями психологічних знань і навичок, які б допомогли успішно
навчатися, працювати, спілкуватися, розвиватися. Тому у 2017-2018 н.р. відповідно до
річного плану роботи провела психолого-педагогічні семінари на такі теми: «Професійне
здоров’я педагога як ресурс професійно - особистісного розвитку», «Роль вчителя у
самореалізації та само-ствердженні учнів, семінар – практикум на тему «Врахування в
навчально-виховному процесі психолого - педагогічних аспектів роботи з обдарованими
учнями» та психологічний брейн - ринг.
Протягом року вела курс «Психологія» в 6 та 7 класах.

Галина Ярославівна Скарбовська
вчитель української мови та літератури, спеціаліст
вищої категорії, старший учитель, керівник МК
вчителів української мови та літератури,
педагогічний стаж - 27 років, класний опікун 3(7)-А
класу, керівник літературного гуртка
Мої учні брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з
української мови, а також у мовно-літературному конкурсі
ім.Тараса Шевченка та Міжнародному конкурсі ім.Петра
Яцика.
У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови
та літератури (2 грудня) Горіла Ірина та Винничук Уляна (3-Б
клас) зайняли І місця, а Олійник Анастасія (3-Б клас) – ІІІ
місце.
У районному етапі мовно-літературного конкурсу
учнівської та студентської молоді ім.Тараса Шевченка (2 листопада) Винничук Уляна,
Олійник Анастасія та Горіла Ірина (3-Б клас) здобули ІІІ місця.
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У районному етапі Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика (22 листопада)
результати були такими: Горіла Ірина, Винничук Уляна, Олійник Анастасія (3-Б клас) – ІІІ
місця, учасником був Непик Валентин (1-А клас).
Мої учні брали участь у конкурсі
виразного читання поезій Т.Шевченка,
який відбувся 21 лютого: Ізерський В.,
Гелей Б., Юськів Я., Мордун Т., Боса А. - 3А клас; Падучак П., Воробець І., Патрило
О, Сворак Б. - 3-Б клас; Стефурак О., Печук
С., Гвоздик С. - 1-А клас; Патрило К.,
Галущак А., Білоус Д.- 1-Б клас.
Під
час
предметного
тижня
Відкритий урок у 1-А класі. Непик Валентин української
мови
та
літератури
та Стефурак Олеся
«Формування громадянських і соціальних
компетентностей на уроках словесності» я провела відкритий урок з української літератури у
1-А класі: «Таємниця козацької шаблі» - твір про справжні життєві цінності.
У березні місяці підготувала та провела загальногімназійне Шевченківське свято
«Думи мої...» разом із вчителем музики Зварчуком Я.М.
28 вересня брала участь у серпневій конференції до Дня працівника освіти в ІваноФранківську, 29 вересня виступала на конференції до Дня вчителя, а 5 грудня – на психологопедагогічному семінарі. 8 січня брала участь у гімназійній коляді. Видала березневий номер
інформаційного вісника «Молода нація».
Найпершим, найважливішим завданням літературного гуртка є організація
особистості, дбайливе плекання творчої індивідуальності кожного члена гуртка. Саме за
таким правилом ми з учнями працювали протягом 2017-2018н.р. Діти вміють бачити в
усьому найголовніше, це якраз і визначає їхній талант, внаслідок уважних спостережень над
життєвими явищами виникає творчий задум, обирається тема, визначається ідея і поступово
народжується слово.
Члени гуртка беруть
участь
у
літературних
заходах, які відбуваються в
гімназії,
демонструють
виразне читання творів
класиків
української
літератури на різноманітних
конкурсах. 21 грудня я
провела відкрите заняття
літературного гуртка під
час проведення декади
гурткової роботи на тему:
«Створення
умов
для
Відкрите заняття літературного гуртка. 21.12.2017
реалізації
творчого
потенціалу гімназистів в процесі гурткової роботи». Тема відкритого заняття
«Гумористичний жанр». На занятті був присутній Зварчук Я.М., учні працювали з кращими
гумористичними зразками в сучасній українській літературі.
Обдаровані учні – це талановиті діти з особливими творчими можливостями та
інтелектуальним потенціалом. Такі учні здатні чуйно сприймати та тонко розуміти прекрасне
у мистецтві та дійсності, майстерно передавати його за допомогою слова, схильні до
накопичення знань у галузі літературознавства та мають потребу у власному творчому
самовираженні. Зараз ми працюємо над виданням №23 літературно-мистецького часопису
«Рогатинські світанки».
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Молодший шкільний вік є важливим у становленні особистості, бо саме тоді
відбувається інтенсивний розвиток самосвідомості. Різноманітні форми роботи є якраз тією
основою, яка допомагає учневі молодшого шкільного віку найкраще адаптуватись і
розвинути свої можливості. У 3-А класі навчається 21 учень.
1.Боса Аліна
8.Драган Ніколай
15.Мордун Тарас
2.Братусь Андрій
9.Заплоцінська Анна
16.Нагірний Данило
3.Бучак Денис
10.Ізерський Віктор
17.Партика Денис
4.Войтович Христина
11. Кізима Юлія
18.Руда Вікторія
5.Галушка Павло
12. Кузенко Василина
19.Челядин Вадим
6.Гелей Богдана
13.Лялька Назар
20.Шершень Тетяна
7.Гнида Софія
14.Мельник Станіслав
21.Юськів Ярина
День знань 1 вересня розпочався відкритим уроком «Я – громадянин України,
європейської країни».
Під час проведення Свята квітів (28 вересня) учні представили композицію,
присвячену Дню вчителя, а 16 вересня були учасниками загальногімназійного походу до
лісу.
11 жовтня учні 3-А класу здобули І
місце у конкурсі стрілецької пісні та
впоряду.
У загальногімназійному конкурсі
«Гімназія має талант» (19 вересня) брали
участь такі учні: Гелей Б., Юськів Я.,
Нагірний Д., Кізима Ю., Боса А.,
Войтович Х.
У грудні місяці учні 3-А класу
Конкурс вертепів. 29.12.2017.
долучились до акції милосердя та зібрали
солодощі для учнів школи-інтернату, взяли участь у конкурсі вертепів (29 грудня), а також
здобули ІІІ місце у передноворічному конкурсі «Казка у класі».
Під час Шевченківських днів мої учні брали участь у конкурсі виразного читання
поезій Т.Шевченка, були активними учасниками загальногімназійного свята, присвяченого
204-ій річниці від дня народження Т.Шевченка (Гелей Б., Мордун Т., Юськів Я., Боса А.,
Ізерський В.).
До Великодня ми оформили у класі святковий куточок. Нагірний Данило взяв участь
у передвеликодньому конкурсу «Писанка».
Учні 3-А класу були учасниками конкурсу «Кухні народів світу» (27 квітня), де
представляли країну Німеччину.
Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного процесу,
форм і методів його організації. Пріоритетними для учнів
3-А
класу є активні методи, спрямовані на самостійний пошук істини, а також ті, які сприяють
формуванню критичного мислення, ініціативи і творчості.

Уляна Любомирівна Мартинюк
учитель української мови та літератури, зарубіжної літератури,
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж - 26 років
У 2017 - 2018 навчальному році викладала українську мову і літературу в 2-А, 2-Б та 6
класах, зарубіжну літературу в 6 та 7 класах. Працювала над проблемою «Розвиток
критичного мислення на уроках української мови та літератури».
На ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури І
місце зайняла Могила Софія, учениця 6 класу.
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ІІ місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика зайняв
учень 2-Б класу Максим Паньків, учасниками стал такж Дарміць Софія та Шкварок Софія.
На ІІ етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка ІІ місце здобула Дарміць
Софія, а І місце виборола Шкварок Софія, яка й стала учасницею ІІІ етапу цього конку
Під час предметних тижнів провела урок української мови в 6 класі «Групи
фразеологізмів за значенням» та літературний батл «Своя гра» в 7 класі.
Учениця 2-А класу Лаба Анастасія зайняла
ІІІ місце в обласному етапі конкурсу творчої
молоді (за ініціативи В. Шевченка), присвяченому
Покрові Пресвятої Богородиці. Переможці та
учасники конкурсу (Ірина Онищенко, Олексій
Беньковський, Марія Пилипів) були нагороджені
екскурсією в місто Кам’янець-Подільський.
Мої учні Пилипів Марія, Мацюк Діана, Гиців
Марта,
Било
Христина,
Захар
Богдан,
Беньковський Олексій, Паньків Максим взяли
участь у конкурсі читання поезій Тараса
Шевченка, який проводила Рогатинська міська
рада.
13 - 14 жовтня 2017 року разом із групою
Показовий урок української мови
керівників гуртків Івано-Франківського обласного
в 6 класі
відділення МАН взяла участь у педагогічних
читаннях, проведених Івано-Франківським обласним відділенням Малої академії наук
України.
3 березня в складі делегації Рогатинського району взяла участь у вшануванні пам’яті
замучених українців у селі Павлокома (Республіка Польща).
Разом з учителями та учнями відвідала виставу Івано-Франківського обласного музичнодраматичного театру імені Івана Франка «Вона (Земля)», виставу Київського драматичного
театру «Чоловік моєї дружини», брала участь у традиційній гімназійній коляді.

Галина Володимирівна Колбаснікова
вчитель української мови і літератури,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель, класний опікун 4 класу, керівник
гуртка української літератури Івано-Франківського обласного відділення МАН,
педагогічний стаж – 26 років
Навчання рідної (української) має бути спрямоване на формування особистості –
людини, яка є носієм мови, володіє лінгвістичними знаннями та високим рівнем
комунікативних умінь і навичок, дбає про красу і розвиток власного мовлення. Виховання
такої особистості здійснюється на уроці, що є основною формою організації навчальновиховного процесу.
Опановуючи шкільний курс української
мови, діти оволодівають різними способами
навчальної
діяльності,
розвивають
своє
мовлення і мислення інтелектуальні здібності,
збагачуються духовно. Досягти цього можна
завдяки удосконаленню уроку – єдності форми
та змісту, реалізація мети і завдань. Кожен урок
несе певний обсяг інформації, однак від учителя
Знайомимось із словом Кобзаря
залежить, скільки її зможуть сприйняти учні,
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якими навчальними методами і прийомами при цьому треба скористатись.
Працюючи в закладі нового типу, де здобувають освіту здібні та обдаровані діти,
переконалася в ефективності організації проблемно-пошукової, дослідницької діяльності
учнів, яка є невід’ємною складовою формування творчої інтелектуальної особистості. Тому
проблемним питанням, над яким
працюю
як
учитель-філолог,
є
«Реалізація дослідницького підходу у
вивченні
української
мови
та
літератури».
У 2017 – 2018 навчальному році я
викладала українську мову та літературу
у 4, 5 – А, 5 – Б та 7 класах. У своїй
роботі
намагаюся
керуватися
принципами врахування особистісних
рис дитини, активізації самостійної
роботи
гімназистів,
проблемноНоворічний КВК
пошукового підходу до змісту навчання,
залучення учнів до співавторства у творенні уроку. Вважаю, що такий підхід допомагає мені
зацікавити учнів предметом, спонукає їх до активної роботи на кожному уроці. Особливо
хочу відзначити успіхи таких учнів: Дребот Діани, Нитчин Марти, Марунчак Анастасії,
Гураль Анжели, Кліщ Вікторії, Копини Яни, Стиславської Анастасії, Березюк Вікторії,
Юревич Соломії, Боднар Ірини, Боянівської Марти, Галак Ольги, Сліпенького Юрія, Рябчук
Надії. Саме ці діти були найактивнішими
учасниками мовного конкурсу ім. П.Яцика,
мовно-літературного
конкурсу
ім.
Т.Шевченка,
Всеукраїнської
учнівської
олімпіади з української мови і літератури не
тільки на І етапі, а й на ІІ та завоювали
призові місця. Так, учениця
5 – А класу
Копина Яна посіла І місце на ІІ етапі
олімпіади з української мови та літератури та
була учасницею ІІІ етапу; Стиславська
Анастасія (5 – А клас) – ІІ місце, Нитчин
На святі впоряду та патріотичної пісні
Марта, Дребот Діана (4 клас) – ІІІ місце,
Боянівська Марта, Сліпенький Юрій (7 клас) – ІІ місце на ІІ етапі.
Під час предметного тижня провела урок української мови в 4 класі «Групи вставних
слів, словосполучень за значенням. Розділові знаки при них», на якому учні виконали ряд
завдань
дослідницького
характеру, належно засвоївши
знання з теми.
Науково-дослідницька
діяльність виступає одним із
факторів оптимізації процесу
саморозвитку та суспільно
цінної
самореалізації
особистості, а українська мова
та
література
як
базові
дисципліни шкільної програми
дають благодатний матеріал
для
організації
науковоЗагальногімназійний похід
дослідницької,
проблемнопошукової діяльності учнівської молоді.
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Вважаю, отже, що метою освіти має стати не просто запам’ятовування готових знань,
але їх пошук, відкриття і активне засвоєння, розвиток творчого мислення. Даний підхід дає
мені можливість стежити за культурним, моральним та розумовим розвитком гімназистів на
всіх етапах їхнього навчання. Будучи керівником гуртка Івано-Франківського обласного
відділення МАН, маю змогу побачити тих, хто дійсно має здібності до самостійної
дослідницької діяльності, здібності до наукової праці.
У 2017 — 2018 н.р. на базі Рогатинської гімназії імені Володимира Великого
продовжував працювати гурток української літератури Івано-Франківського обласного
відділення МАН, у якому займалося 25 учнів 4, 5, 6, 7 класів. Кращі роботи гуртка були
представлені на І етапі конкурсу-захисту, а робота учениці 5- А класу Стиславської Анастасії
з фольклористики «Традиція весільного обряду в с. Липівка Рогатинського району, що на
Івано-Франківщині» була визнана кращою. Вона брала участь у ІІ (обласному) етапі
конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та заслужено зайняла ІІ місце.
Цього року я класний опікун 4 класу, у якому навчається 28 учнів.
1. Било Наталія
16. Надольський Михайло
2. Боднар Остап
17. Нитчин Марта
3. Бойко Андрій
18. Олійник Олеся
4. Верб’яна Тетяна
19. Павліченко Тетяна
5. Галущак Денис
20. Пастущин Уляна
6. Гнида Лариса
21. Пізь Вікторія
7. Демчишин Ігор
22. Савків Христина
8. Дика Іванна
23. Третяк Христина
9. Долішний Максим
24. Чаборик Тетяна
10. Дребот Діана
25. Челядин Андрій
11. Калин Вадим
26. Чолій Павло
12. Качала Назар
27. Чуфус Олександр
13. Ковалишин Олег
28. Якимів Данило
14. Максимчук Юрій
15. Марунчак Анастасія
Завданням, над яким продовжувала працювати впродовж року, - формування класного
колективу, виховання справжніх гімназистів, активних та діяльних у житті класу та
навчального закладу. Не можу похвалитися, що остаточної мети досягнуто. Проте впевнена,
що за сприяння батьків, педагогічного колективу вони в майбутньому стануть достойними
гімназистами. Діти активні в позакласній роботі, з радістю приймають пропозиції щодо
підготовки різних свят, заходів. Так, цього року ми брали участь у новорічному КВК, на який
підготували комічні сценки-привітання. Учні 4 класу активні учасники Свята квітів,
гімназійного конкурсу впоряду та стрілецької пісні, Шевченківського свята, конкурсів від
Рогатинської міськради «Подаруй ялинці іграшку» та до Великодніх свят (писанки, вірші,
саморобки). Особливо активними в позакласних заходах є такі учні класу: Боднар Остап,
Якимів Данило, Дребот Діана, Марунчак Анастасія, Нитчин Марта, Дика Іванна, Савків
Христина, Бойко Андрій. Батьківський колектив добре розуміє наші потреби та проблеми,
тому батьки – мої найперші помічники, однодумці, які готові допомогти, підтримати будьякі починання. Вони добрі порадники і помічники у справі виховання своїх дітей.
На мою думку, діяльність класного керівника дуже цікава, багатогранна, трудомістка.
Вона пов’язана з непередбаченими труднощами, невдачами, навіть розчаруваннями, а іноді –
з безсонними ночами, сльозами… Все це так. Але, коли бачиш, як на твоїх очах виростає
Людина, як збагачується її духовний світ, як дитина починає усвідомлювати своє місце в
житті, а у вирішенні проблем шукає підтримки в тебе і вдячна за це, забуваєш про прикрощі і
безсонні ночі, а душу наповнює почуття глибокого задоволення. Сподіваюсь, що моя любов
зігріє їх серця та торкнеться дитячих душ.
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Галина Ярославівна Гаврись
учитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої
категорії, вчитель-методист, заслужений учитель
України, керівник методичної комісії вчителів
зарубіжної літератури та естетичних дисциплін,
керівник театральної студії, класний опікун 5-А
класу, педагогічний стаж - 41 рік
У 2017-2018 навчальному році викладала зарубіжну
літературу в 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3-А, 3-Б, 4, 5-А, 5-Б класах.
Формування високодуховної, творчої особистості - завдання як сучасної, так і
майбутньої школи. А тому логічним є вибір питання, над яким працюю як учитель
зарубіжної літератури, опікун 5-А, керівник театральної студії: "Розвиток творчих здібностей
учнів на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі". "У кожній людині завдяки
яскравій фантазії живе митець", - писала
Софія Русова. Віднайти в учневі сильну
сторону, створити умови для розвитку творчої
особистості - принцип, яким керуюся в
учительській праці.
Під час предметного тижня зарубіжної
літератури та естетичних дисциплін "Розвиток
емоційного інтелекту" разом з учителем
образотворчого мистецтва Люлькою І.В.
провела інтегрований урок "Новела О.Генрі
"Останній листок" - гімн людині, котра здатна
Інтегрований урок у 3Бкл.
на самопожертву заради ближнього. Художнє
оформлення
титульної
сторінки
книги".
"Новела О. Генрі"Останній листок"
10 листопада 2017 організувала та провела інтелектуальну гру " Що? Де? Коли?"
знавців зарубіжної літератури, музичного
мистецтва, образотворчого мистецтва .
30 листопада
відбулася II
Міжнародна гра зі світової літератури
"Sunflower - 2017".
Переможцями та учасниками цієї
гри стало 15 учнів Рогатинської гімназії
ім. Володимира Великого:
Гураль Анжела, Когут Марія,
Кузик Мар`яна, Стиславська Анастасія(5А клас), Боднар Ірина, Івасина Ірина,
Інтелектуальна гра " Що? Де? Коли?"
Юревич Соломія(5-Б клас), Нитчин
Марта, Савків Христина, Дребот Діана(4 клас), Гелей Богдана, Кізима Юлія(3-А клас), Бирич
Роман, Горіла Ірина, Олійник Анастасія (3-Б клас)
У кабінеті зарубіжної літератури поповнила тематичні папки власними сценаріями
позакласних заходів, авторськими уроками, книгами зарубіжних письменників.
У 2017-2018 навчальному році - класний опікун 5-А, в якому навчається 20 учнів:
1. Березюк Вікторія
6. Когут Марія
2. Васильців Володимир
7. Копина Яна
3.Гураль Анжела
8. Костик Андрій
4. Данилів Вікторія
9. Котлярова Ірина
5. Кліщ Вікторія
10. Кузик Мар`яна
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11. Луців Анастасія
16. Філяк Олег
12. Марцінковська Аделіна
17. Череватий Олександр
13. Патрун Руслан
18. Шершень Дмитро
14. Свінтіцький Олександр
19. Щербяк Андріана
15. Стиславська Анастасія
20. Щербяк Наталія
Навчальний рік учні 5-А класу розпочали відкритим виховним заходом «Вони
боронили наш край (до 75-річчя Української
повстанської армії)»
Ведучими свята були вчитель історії Б.А.
Яновський та учениця 6 класу Софія Могила.
На святі виступили учасник бойових дій
Володимир Ільчишин та голова районної
організації спілки офіцерів України І.О. Верешко.
Вони боронили наш край (до 75-річчя
Учні 5-А класу - учасники гімназійних та
Української повстанської армії)
районних олімпіад (Березюк В., Гураль А., Кліщ
В., Когут М., Копина Я., Котлярова І., Кузик М.,
Луців А., Марцінковська А., Стиславська А., Щербяк А., Щербяк Н.) Копина Я., Стиславська
А., Кліщ В. захищали честь гімназії в обласних олімпіадах.
Переможцями МАН стали Гураль Анжела (археологія), Кліщ Вікторія (англійська
мова), Стиславська Анастасія (фольклористика). У конкурсі майбутніх лідерів FLEX взяли
участь Гураль Анжела, Кліщ Вікторія, Копина Яна, Стиславська Анастасія, Щербяк
Андріана. У II і III тур увійшла Кліщ Вікторія.
Учні 5-А класу- активні учасники загальногімназійних свят: шоу «Гімназія має талант»,
різдвяного дійства «Розколяда», Шевченківського свята. У новорічному КВК вибороли ІІ
місце.
Діти 5 класу активні учасники церковного
хору.
Як керівник театральної студії склала
сценарії і підготувала загальногімназійні свята: «
Ой хто, хто Миколая любить...», різдвяну
«Розколяду», Вечір зустрічі гімназійних друзів.
Інсценізувала містерію Т. Шевченка «Великий
льох». На районному конкурсі читців декламаторів «Слово вічне - слово невмируще»
учасники театральної студії були нагороджені
Новорічний КВК
дипломом.
З учасниками театральної студії Тарасом Мордуном та Софією Цап підготувала
інсценівку «Розмова малого Тараса із
сусідською дівчиною Оксаною».
Організувала
поїздки
в
ІваноФранківський драматичний театр ім. Франка
на перегляд вистав «Вона - Земля» (притча за
новелами
В.Стефаника);
«Чоловік моєї
дружини» ( комедія Київського драмтеатру).
Добираю матеріал до Випускного
Т. Шевченко «Великий льох» (уривок). У
свята. Працюю над
уривком із вистави
ролях Березюк Вікторія, Кліщ Вікторія,
І.Котляревського «Наталка Полтавка»
Когут Марія, Стиславська Анастасія.
Радість - всесвіту пружина,
Радість - творчості душа...
Ці рядки з оди Ф. Шиллера є епіграфом до оновленої програми із зарубіжної літератури.
Сподіваюся, що наша гімназія стане школою радості та пізнання, школою виховання творчої,
інтелектуальної особистості.
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Наталія Володимирівна Ольвач
вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель, класний опікун 3(7)-Б класу, керівник
методичного об’єднання вчителів англійської мови,
педагогічний стаж – 19 років.
Викладає у 1-А, 2-А, 3-Б, 4, 5-А класах.
Протягом 2017-18 навчального року працювала над науковометодичною темою «Використання методу проектів в умовах
впровадження особистісно
зорієнтованого підходу на уроках англійської мови».
17 серпня 2017 відвідала обласне засідання вчителів
іноземної мови, де представник видавництва “Longman”
в Україні Ольга Ярська представила кючові зміни у
програмі «Іноземні мови 5-9 класи». Згодом виступила
із основними тезами «Життєві вміння на уроці іноземної
мови в контексті нових програм» перед вчителями
району на секційному засіданні вчителів іноземної
Виховний захід
мови.
«Кухня народів світу»
У рамках предметного тижня провела відкритий
урок 21 лютого у 3-Б(7) класі на тему « Професії. Job Interview». Також відвідала відкриті
уроки колег та активно долучилася до проведення святкового концерту “Love is in the Air”,
який відбувся 2 березня 2018.
26 березня 2018 відвідала районне засідання вчителів англійської мови, а також взяла
участь у семінарі-тренінгу “The Listening Part of ZNO 2018: Challenge Accepted”, який
провела методист освітньо-методичного центру “Dinternal Education” Світлана Малетич.
Велику увагу приділено роботі з обдарованими дітьми. В рамках предметного тижня
запроваджуються нові види діяльності, такі як виконання державного гімну, проведення
тематичних інформацій, виготовлення мотиваційних листівок. Вчителі та учні активно
долучилися до процесу популяризації англійської мови у стінах нашої гімназії.
Учениці 4(8) класу Дребот Діана та Марунчак Анастасія здобули ІІІ місця на ІІ етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
Протягом предметних тижнів відвідала відкриті уроки у 1-А, 1-Б, 3-А, 5-А та 6-му класах.
На уроках часто використовувала онлайн тестування для самооцінки та перевірки знань
учнів, а також є активним користувачем інтернет ресурсів Британських та Американських
Рад, співпрацюючи з видавництвами Oxford, Longman, Maccmillan.
У 3-Б класі протягом 2017-18 року навчалось 20 учнів, серед них 10 дівчат та 10 хлопців, а
саме :
1.Бирич Роман
11.Олійник Анастасія
2. Винничук Уляна
12.Ошитко Галина
3.Воробець Ілона
13.Ошуст Тетяна
4.Горіла Ірина
14.Павлик Сергій
5.Каспрук Юлія
15. Падучак Поліна
6. Кізима Ігор
16.Патрило Олександр
7.Климців Владислав
17. Римарук Тетяна
8.Лісовий Тарас
18. Рудий Владислав
9.Малецька Марія
19.Сворак Богдан
10.Могила Тарас
20. Шулевський Максим
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У 2017-18 навчальному році
до 3-Б класу
приєдналися Патрило Олександр та Рудий Владислав,
які одразу стали частиною великої гімназійної родини.
Учні продемонстрували високий та достатній
рівень знань з усіх предметів.
Протягом навчального року у 3-Б було проведено
відкриті уроки з біології (вчитель Чубата М.С.),
англійської мови (вчитель Ольвач Н.В.), фізики
(вчитель Погурало Є.С.), німецької мови (вчитель
Язловецька Г.В.), а також інтегрований урок з
Жартуємо англійською
англійської мови та географії (вчителі Бирич О.П. та
Бродіна В.В.) Учні демонстрували свої знання на відкритих уроках в рамках методичних та
предметних тижнів.
Учні 3-Б класу також взяли активну участь у предметних олімпіадах І, ІІ етапів, у
Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика та мовно-літературному конкурсі
ім.Т.Г.Шевченка.
Горіла І.(І місце), Винничук У. ( І місце) та Олійник А.( ІІІ місце) успішно виступили у ІІ
етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови. Вдалим був
виступ з
математики - Олійник А.(І місце), Горіла І. (ІІ місце). Олійник А. взяла участь у ІІІ етапі
олімпіади з математики та ОХЕ, продемонструвавши хороший результат. Винничук У.
здобула І місце на ІІ етапі олімпіади з образотворчого мистецтва . Олійник Анастасія була
переможцем ІІ етапу олімпіад з ОХЕ та фізики та призером олімпіади з образотворчого
мистецтва (ІІІ місце). Олійник А., Горіла І. та Винничук У. стали призерами Міжнародного
конкурсу з української мови імені П.Яцика (ІІІ місце) та мовно-літературного конкурсу
ім.Т.Г.Шевченка.(ІІІ місце).
Яскравим та насиченим було позакласне життя учнів нашої гімназії. Гімназисти взяли
активну участь у конкурсах, турнірах, змаганнях, акціях. 1 вересня учні були присутні на
заході “Зродились ми великої години”, присвяченому 75 літтю створення УПА. Для
відзначення цієї події було проведено ряд інших заходів, а саме: загальногімназійний похід
16 вересня та відкрита виховна година, у якій взяли участь учні 2-А та 3-Б класів.
Бирич Р., Патрило О., Воробець І., Олійник А., Падучак П., Винничук У., Шулевський М.,
Ошуст Т. взяли участь у гімназійному конкурсі «Гімназія має талант» та вразили журі і всіх
присутніх своїм вмінням співати, танцювати, виконувати музичні твори, декламувати поезії
та демонструвати вироби з полімерної глини.
Учні 3-Б класу стали переможцями та
призерами у різних номінаціях: «Інструментальне соло», «Декоративно-прикладне
мистецво», «Інструментальний дует», « Художнє читання», «Співи» і «Танець». Також учні
класу оформили композицію до Свята квітів . 11 жовтня 2017 у гімназії традиційно відбувся
конкурс
впоряду
та
стрілецької
пісні
ім.М.Галущинського, де учні 3-Б класу отримали
відзнаку «За оригінальність». Учні взяли участь
у загальногімназійному святі до дня святого
Миколая, благодійній акції милосердя та у
конкурсі вертепів. Гімназисти відзначились
яскравими костюмами та оригінальністю
виконання.
Падучак Поліна взяла участь у міському
конкурсі «Подаруй ялинці іграшку» та здобула
Конкурс вертепів
відзнаку за креативність та оригінальність.
Кізима Ігор та Бирич Роман взяли участь у концерті “Love is in the Air” під час проведення
предметного тижня іноземних мов.
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У рамках тижня української мови та Шевченківських днів учні 3-Б класу взяли участь у
загальногімназійному святі та у конкурсі виразного читання поезій Т.Г. Шевченка.
(Воробець І., Патрило О., Сворак Б., Падучак П.,).
Воробець Ілона взяла участь у районному святі, приуроченному Кобзарю. Гімназисти
активно залучені до позакласної роботи, відвідуючи школу мистецтв та різноманітні
спортивні секції.
Щопонеділка учні відвідують Службу Божу та готують інформацію про події у світі.
Щоп’ятниці проводяться виховні години.
Учениця 3-Б класу Олійник Анастасія здобула І місце у конкурсі «Дзвони Великодня».
Винничук Уляна та Олійник Анастасія також представляли гімназію на конкурсі
писанкарства у ШЕВУ.
Усі без винятку учні з радістю беруть участь у різноманітних творчих конкурсах не лише
у стінах навчального закладу, але й у районних, міських та обласних заходах. 27 квітня у
гімназії відбувся захід, присвячений
кулінарним традиціям країн світу. 3-Б клас
представляв сонячну Італію. Учні приготували усім відому традиційну пасту з
морепродуктами.
Загалом навчальний рік видався насиченим та цікавим.

Руслана Георгіївна Окрепка
вчитель англійської мови, вчитель вищої категорії,
старший вчитель, педагогічний стаж – 14 років
У 2017-2018 навчальному році англійську мову
викладала у 2 (6)-Б, 3(7)-А, 5(9)-А, 5(9)-Б, 6(10), 7(11)
класах. Учні були учасниками і призерами І, ІІ і ІІІ етапів Всеукраїнської олімпіади з
англійської мови.
Копина Яна, 5(9)-А клас
1 місце у районній олімпіаді, участь в обласній олімпіаді
Кліщ Вікторія, 5(9)-А клас

1 місце у районній олімпіаді, участь в обласній олімпіаді,
переможець І, ІІ і ІІІ етапів міжнародного конкурсу FLEX

Юревич Соломія, 5(9)-Б клас

2 місце у районній олімпіаді

Галак Ольга, 7(11) клас

2 місце у районній олімпіаді, участь в обласній олімпіаді

Боянівська Марта, 7(11) клас

2 місце у районній олімпіаді

Сліпенький Юрій, 7(11) клас

3 місце у районній олімпіаді

Під час методичного тижня у жовтні проводила інтегрований урок з англійської мови
та всесвітньої історії (вчитель історії Ігор Васильович Доронюк) у 7(11) класі на тему
«Створення ООН». Урок був цікавим та пізнавальним завдяки активній участі учнів.
Використання програми Smart Notebook створило мотиваційну атмосферу під час перевірки
знань учнів щодо вивченої теми.
На одній із педагогічних нарад я ділилася своїм досвідом у проведенні кількох
інтегрованих уроків з англійської мови та всесвітньої історії на теми, які стосувалися подій у
США на початку 20 століття та Вікторіанської епохи в Англії, англійської мови та біології.
Під час тижня англійської мови проводила показовий урок у 5(9)-А класі на тему
«Покупки. Розпродаж». Учні із задоволенням ділилися своїм досвідом у здійсненні покупок.
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Збагачення лексичного запасу з даної теми, цікаві висловлювання і цитати, перегляд відео та
уважне виконання тестових завдань зацікавили і учнів, і присутніх на уроці вчителів.
Відкритий урок у 3(7)-А класі під час
методичного тижня у березні на тему «Пригоди в
Австралії» допоміг нам поринути у неймовірний світ
цієї країни та дізнатися більше про її розташування,
тваринний світ та пам’ятки архітектури. Учні показали
високий рівень розуміння матеріалу та здібності у
виконанні завдань на уроці.
Практикувала з учнями відеозаписи їх розповідей
на різноманітні теми, які вивчалися. Наприклад, учні
2(6)-Б класу талановито виконували ролі лікаря і
пацієнта під час вивчення теми «Здоровий спосіб
життя», а також розповідали про відомих людей та
важливу роль благодійних вчинків у нашому житті. Учні
3(7)-А класу ділилися своїми уподобаннями та планами
щодо майбутньої професії. Учні 5(9)-А та 5(9)-Б класів
розповідали про музичні фестивалі, озвучували мрії
щодо подорожей у майбутньому, описували картини та
обговорювали тему мистецтва у його різних проявах.
Учні 6(10) класу висловлювалися про сучасні гаджети та
їх важливу роль у нашому житті. Учням 7(11) класу
добре вдавалося створювати порівняльні таблиці щодо
стосунків братів і сестер у великих та малих сім’ях, сперечатися про переваги і недоліки
відпочинку закордоном та в Україні, розповідати про способи проведення вільного часу, а
виконання тестових завдань, опрацювання додаткових граматичних тем та прослуховування
аудіо записів сприяло ретельнішій підготовці до ЗНО.

Оксана Петрівна Бирич
вчитель англійської мови, класний опікун 2-А
класу, спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,
педагогічний стаж 15 років
Протягом 2017-2018 н.р. я викладала англійську мову в 1-А,
1-Б, 2-А, 3-А та 3-В класах. Відмінні результати у вивченні мови
виявили учні 1-их класів.
На своїх уроках впроваджую технологію «Створення
ситуації успіху», яка допомагає подолати психологічні бар’єри та
мотивує учнів до активного вивчення англійської мови.
Цього року я проходила чергову атестацію на
підтвердження категорії «старший вчитель» та присвоєння звання «старший вчитель». Я
була активним учасником семінарів та вебінарів, організованих Британськими радами в
Україні та видавництвами University Press та Pearson Dinternаl Book. Це було чудовою
нагодою поспілкуватися з авторами підручників та здобути нові знання. В рамках
предметних та методичного тижнів всі бажаючі мали змогу відвідати мої показові уроки у 1А класі («Школи в Англії. Ітонський коледж»), в 2-А класі («Минулий простий час.
Правильні дієслова») та інтегрований урок англійська мова+географія у 3-Б класі («Води
суходолу Південної Америки»). Я завжди беру участь у районних методичних об’єднаннях
вчителів англійської мови, де часто виступаю із виступами.
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Вже восьмий рік поспіль я є керівником гуртка англійської мови Івано-Франківського
обласного територіального відділення МАН України, де цього року робота Кліщ Вікторії,
учениця 5-А класу «Фразові дієслова у новелах О’Генрі» здобула ІІ місце на обласного етапіконкурсі захисті науково-дослідницьких робіт МАН та отримала схвальні відгуки журі.
Я є класним опікуном 2-А класу, де навчається 20 учнів, 7 хлопців і 13 дівчат. 6 учнів
проживають в м. Рогатині, а інші – в навколишніх селах (Черче, Пуків, Підгороддя, Липівка).
Щопонеділка учні відвідують Літургію в церкві Різдва Пресвятої Богородиці, опісля в
класі проводиться інформаційна хвилинка-цікавинка. Вже хорошою традицією стали
святкування днів народження іменинників
У жовтні 2017р. учні 2-А та 3-Б класів провели виховний захід-вшанування 75-річчя
УПА. Патріотичні пісні та вірші поєднувалися з розповідями про минулі часи. Цікавою для
учнів є участь у загальногімназійному поході, адже вони вчаться відповідальності,
оранізованості та роботі в команді.

Оксана Андріївна Рубашна
вчитель англійської мови, спеціаліст I категорії,
педагогічний стаж 10 років
У 2017-2018 н.р. викладала в 1-Б, 2-Б, 4, 5-Б, 6 класах.
Протягом навчального року працювала над науковометодичною проблемою “Інтерактивні форми і методи навчання
учнів на уроках англійської мови”. У березні 2018 року пройшла
чергову атестацію та отримала І кваліфікаційну категорію. В
рамках методичного та предметного тижня провела відкриті уроки
12 грудня у 6 класі на тему “My Hometown”, 21 лютого у 1-Б класі
на тему “Сучасні Олімпійські ігри”. Протягом предметного тижня підготувала цікаву
інформацію про Англію.
Протягом 15-26 травня 2017 року пройшла курси підвищення кваліфікації при ІППО у
місті Івано-Франківськ.
На уроках намагаюся використовувати різні форми і методи роботи для формування
умінь і навичок і з метою контролю компетентності учнів.
Велику увагу приділяю роботі з обдарованими дітьми. Вчителі та учні долучаються до
процесу популяризації англійської мови у стінах гімназії.
Протягом методичних та предметного тижнів відвідала відкриті уроки у 1-А, 2-А, 3-Б,
5-А класах. На уроках часто використовую онлайн тестування для самооцінки та перевірки
знань учнів, а також є активним користувачем інтернет ресурсів Британських та
Американських Рад, співпрацюючи з видавництвами Oxford, Longman, Maccmillan.

Галина Володимирівна Язловецька
вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель, педагогічний стаж - 26 років
Викладаю німецьку мову як другу іноземну у 1-5 класах.
Протягом навчального року працювала над науковометодичною темою "Використання інноваційних технологій на
уроках німецької мови".
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На уроках німецької мови учні вчаться творчо мислити, обговорюють ситуативні
завдання, вдосконалюють навички і культуру міжособистісного спілкування та
співробітництва, що відповідає методичним рекомендаціям та Загальноєвропейським
Рекомендаціям з мовної освіти. Головну увагу на уроках приділяю розвитку усного мовлення
шляхом комунікативних вправ, формуванню в учнів навичок аудіювання, вивченню
лексично-граматичного матеріалу, використанню різних методів на уроках для формування
відповідних умінь і навичок і з метою контролю
мовної компетенції учнів.
У рамках тижня іноземних мов у гімназії
проведено відкритий урок у 3-Б класі на тему
„Ostern in Deutschland“ ("Великдень у Німеччині").
Використання країнознавчого матеріалу сприяє
позитивному ставленню учнів до вивчення
німецької мови, активізації їх пошукової
діяльності, залучення їх до самостійного
пошуку, розвиває інтерес до німецької мови,
культури, історії німецькомовних країн. Учні
5-Б класу працювали над проектом „Unsere
Klasse“.
Велику увагу приділяю роботі з
обдарованими дітьми. Учні гімназії виявили
високі результати у вивченні мови. 4 учнів
стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнської
олімпіади з німецької мови. Учениця 5-А
класу Кліщ Вікторія зайняла І місце, Копина
Яна (5-А клас), Марунчак Анастасія і Дребот
Діана (4 клас) вибороли ІІ місце.

Богдан Антонович Яновський
вчитель історії та правознавства,
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж – 21 рік
Проблемне питання – «Використання тестових завдань на
уроках історії та правознавства».
Протягом останніх 13 років займаю посаду голови
методичного об’єднання вчителів історії району, голова
методичної комісії історії та правознавства гімназії, голова профспілкового комітету гімназії.
Завдання вчителя – активізувати діяльність кожного учня в процесі навчання, створити
ситуації для їхньої творчої активності. Використання сучасних засобів, таких як комп’ютерні
програми й Інтернет-технології, уможливлюють розв’язувати ці завдання.
Історична освіта в нашій державі повинна бути стержнем патріотизму й громадянської
освіти. Працюючи вчителем історії та права, намагаюсь у своїй роботі здійснювати ці
принципи. Саме цьому був присвячений тиждень історії та правознавства, приурочений
відзначенню 75-ї річниці утворення УПА. Кожного дня зранку на лінійці проводив експресінформацію, присвячену цій легендарній даті («Незламність незламних», «Віхи повстанської
битви», «Здобудеш Українську державу або загинеш в боротьбі за неї», «Велику Правду, для
усіх єдину, наш гордий клич народові несе», «Бандера шлях до волі нам покаже...»). 12
жовтня провів відкритий виховний захід у 6-7 класах на тему «Зродились ми великої
години…» (разом з Доронюком І.В.).
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Вже 4 рік беру участь в експертній групі з визначення прохідного балу ЗНО з історії
України. Був експертом у визначенні підручника з всесвітньої історії у 10 класі на наступний
навчальний рік.
Протягом року мав кілька виступів з
методичних
питань.
На
районному
методичному об’єднанні виступав з питання
«Методичний
супровід
викладання
гуманітарних дисциплін у 2017 – 2018
навчальних роках». Також мав виступи у
відзначенні різних дат на рівні району.
Протягом навчального року провів два
відкритих уроки, а також тренінг для вчителів
гімназії. Об’єднані ці заходи були спільною
метою – роботою з новітніми інтерактивними
Відкритий урок в 5 – А класі
мультимедійними технологіями, зокрема
програмами SMART Notebook 11, а також
скрайбінговими програмами PowToon, Moovly, Plotagon.
Мав кілька призерів ІІ етапу олімпіади з історії. На жаль, учасників ІІІ етапу цього
року не було.
У ІІІ етапі олімпіади з правознавства брали
участь мої учениці Кліщ Вікторія (5 – А), Юревич
Соломія (5 – Б) та Дяків Христина (7). Юревич
Соломія стала переможцем та здобула ІІІ місце.
У гуртковій роботі намагаюсь привити
гімназистам любов до рідного краю. Разом з учнями
досліджуємо сторінки історії Опілля. Дослідження
виливаються в наукові роботи, найкращі з яких
беруть участь у конкурсі-захисті робіт в рамках
Малої академії наук України. Цього року учнівські
Соломія Юревич – переможець
дослідження дослідження були представлені двома
ІІІ етапу олімпіади з
роботами в галузі історичного краєзнавства.
правознавства
Учениця 7 класу Галак Ольга працювала над
темою «Доктор богослов’я, отець Іван Музичка – мислитель біблійного способу думання».
Особливо потрібно звернути увагу
на те, що учениця використала
велику
кількість
архівних
документів і на основі них зробила
самостійні висновки і узагальнення.
Слід також відзначити уміння
учениці працювати з науковою
літературою,
аналізувати
теоретичний
та
практичний
матеріал.
Учениця 5 – А класу Гураль
Анжела працювала над роботою
Гураль Анжела – переможець ІІ етапу захисту МАН
«Археологічна
карта
Рогатинщини».
На
обласному
конкурсі МАН робота здобула ІІІ місце.
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Ігор Васильович Доронюк
вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж – 31 рік
У 2017-2018 навчальному році уроки
історії викладав у 7(11) класі. Моє навантаження
становило 8 годин в тиждень. З них 4 години
історії України та 4 години всесвітньої історії.
Історію в 7 класі вивчали за профільним рівнем.
З 15 учнів випускного класу 10 учнів вибрали
цей предмет на ЗНО. Висловлю сподівання, що
наша спільна робота на уроках в гімназії принесе
результати у вигляді високих балів на
зовнішньому незалежному оцінювані. Крім того,
в цьому навчальному році викладав 1 годину
Бінарний урок в 7 класі
історії в 1(5) - Б класі. Цікаві, допитливі учні
першого класу тільки розпочали вивчати цей
предмет. Сподіваюся, що ця цікавість не пропаде в
наступних класах. Робота з учнями першого та
випускного класу цього року була цікавою та
легкою і для мене. Особливо хочу виділити
роботу на уроках історії таких учнів 7 класу: Галак
Ольги, Сліпенького Юрія, Ставничого Назара,
Боянівської Марти, Рябчук Надії. Серед учнів 1
класу я би відзначив Бирич Соломію, Патрило
Карину, Шиманського Ростислава, Верб’яну
Починаємо вивчати історію 1-Б
Людмилу. Ці учні, незважаючи на проблеми
(невідповідність
програми
та
підручника),
клас
систематично готувались до уроків.
Цього навчального року переможцем предметної олімпіади з історії на районному рівні
став Сліпенький Юрій: він же успішно виступив на обласній олімпіаді, зайнявши 3 призове
місце.

Сліпенький Юрій, учень 7 класу

Музей Степана Бандери

Цікаво пройшов предметний тиждень історії. Крім відкритих уроків, ми з випускним класом
поїхали в село Старий Угринів до музею Степана Бандери.
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Наталія Михайлівна Городецька
вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, класний
опікун 5-Б класу, педагогічний стаж -15 років
У цьому році викладала історію в 3 – А, 3 – Б, 3,4, 5 –
А, 5 - Б класах. Роль вчителя історії постійно зростає в
навчальному і виховному процесах. У своїй педагогічній
роботі
намагаюся навчити учнів мислити самостійно,
формувати власну думку та позицію, користуючись різними
джерелами інформації, розвивати логічне мислення. Дитина повинна здобувати власний
життєвий досвід, не боятися помилитися, оскільки історія вчить, що на чужих помилках, як
правило, ніхто не вчиться.
Одним із важливих напрямів моєї діяльності є робота з обдарованим учнями, які
беруть участь у районних та обласних олімпіадах. Учні 4 класу вперше взяли участь у
Всеукраїнській олімпіаді з історії. Добрі знання з історії на ІІ етапі олімпіади показали
Дребот Діана ( ІІІ місце), Нитчин Марта ( ІІ місце). Учениця 5-Б класу Івасина Ірина
здобула ІІІ місце.
Високі результати та старанність у вивченні історії проявили такі учні: Гелей Богдана
( 3-А) , Кізима Юлія (3-А), Винничук Уляна (3-Б), Олійник Анастасія (3-Б) , Горіла Ірина (3Б), Дребот Діана (4), Нитчин Марта (4), Марунчак Анастасія (4), Стиславська Анастасія (5А), Гураль Анжела (5-А), Щербяк Андріана (5-А), Когут Марія (5-А) , Копина Яна (5-А),
Івасина Ірина (5-Б), Відоцька Мирослава (5-Б), Головльова Сніжана (5-Б) , Юревич Соломія
(5-Б).
У жовтні проводився тиждень історії. Тиждень був присвячений 75 річниці
створення УПА. Разом з вчителем історії Яновським Б. А. кожного дня проводили
тематичну лінійку, де розказували
цікаву інформацію
про УПА.
Провела відкритий виховний захід
на тему: «Мої родичі – учасники
національно-визвольних
змагань».
Розповіді учнів ( Юревич Соломії,
Холяви Діани, Городецького Ігоря)
були побудовані на
родинних
спогадах
про події визвольної
боротьби УПА.
Ці спогади є
особливо цінними, бо вони
є
невеличкою
частинкою
нашої
історії і складаються в загальну
Учні 5 - Б класу
картину
найдраматичніших подій
1940 – х рр., що розгорнулись на території Західної України в період Другої світової війни.
У 5 – Б класі навчається 16 учнів, 9 дівчат і 7 хлопців:
1. Боднар Ірина
10.Маслій Назарій
2. Відоцька Мирослава
11. Наконечний Володя
3. Волошин Владислав
12. Саміла Соломія
4. Головльова Сніжана
13. Холява Діана
5. Городецький Ігор
14. Цап Павло
6. Івасина Ірина
15. Чемний Микола
7. Ковальчук Діана
16. Юревич Соломія
8. Костишин Тарас
9. Кулинич Юлія
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За результатами І семестру найкращими учнями класу стали Відоцька Мирослава, Юревич
Соломія, Боднар Ірина, Івасина Ірина, Головльова Сніжана.
В цьому навчальному році учні 5 – Б класу брали участь в предметних олімпіадах .
Найбільш активними були Боднар Ірина, Відоцька Мирослава, Юревич Соломія, Івасина
Ірина, Головльова Сніжана.
Наконечний Володимир, Маслій Назарій, Боднар Ірина – учасники спортивних
змагань районного, обласного і Всеукраїнського рівня. Боднар Ірина здобула ІІІ місце в
командному змаганні на чемпіонаті України з кульової стрільби. Крім вагомих спортивних
перемог, Ірина подивувала нас своїм художнім талантом. З ініціативи Люльки Ігоря
Васильовича
була представлена виставка
художніх робіт Ірини.
Учні 5-Б класу беруть участь у багатьох
гімназійних конкурсах, змаганнях, позакласних
заходах, спортивних змаганнях, предметних
тижнях (конкурс квітів, конкурс впоряду та
стрілецької пісні , конкурс писанки, веселі
старти, КВК).
Також учні
взяли участь у зборі
солодощів для дітей школи інтернату,
Персональна виставка Ірини Боднар
допомогли зібрати продукти для воїнів АТО.
Важливою подією в житті класу стало
проведення новорічного КВК. Слід зазначити, що учні 5-Б класу як окрема команда брали
участь вперше. Вони самостійно готували смішні сценки, проводили репетиції, обирали
сценічні образи і навіть попробували себе в ролі режисерів. Активними учасниками КВК
були Юревич Соломія, Боднар Ірина, Івасина Ірина, Саміла Соломія, Головльова Сніжана,
Кулинич Юлія. Дівчатам вдалося залучити до КВК хлопців (Маслія Назарія, Чемного
Миколу, Костишина Тараса, Наконечного Володимира)!

У квітні діти взяли участь в гімназійному фестивалі «Кухня народів світу», який
проводився на завершення тижня географії й економіки. 5 – Б клас приготував страви
американської кухні. Звісно, що активними учасниками були дівчата, бо приготувати смачні
і красиві страви було непросто. Проте хлопці теж взяли участь у фестивалі, особливо на
заключному етапі – дегустації.
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Гурток
«Історія
гімназії»
відвідують учні 1-класів.
Заняття
гуртка не дублює, а доповнює шкільну
програму, розширюючи знання учнів з
історії рідного краю. Гурток дозволяє
поєднати
і
використовувати
різноманітні форми позакласної роботи
– бесіди, діалоги, ігри, конкурси. Але
найбільше
учням
подобаються
екскурсії.
Традиційно в жовтні, коли в
гімназії проходить тиждень історії, ми
відвідуємо історичний музей в селі
Заланів, який знаходиться в будинку – садибі о. Омеляна Ваня – одного з засновників першої
української гімназії в Рогатині. Отець Омелян Ваньо похований на заланівському кладовищі
біля церкви Святого Дмитра. У приміщенні музею є вісім залів.

В експозиції представлено етнографічні і побутові речі, керамічні і археологічні
знахідки, вишиття, характерне для села Заланова ХІХ – ХХ ст. І звичайно, є окрема
експозиція, присвячена історії заснування Рогатинської гімназії.
З учнями 1-А і 1- Б класів здійснили екскурсію до пам’ятника воїнам УГА,
архітектором якого був вчитель Рогатинської гімназії Роман Грицай. Учні мали змогу
вшанувати пам'ять Романа Грицая, оскільки його могила знаходиться навпроти пам’ятника
воїнам УГА.
У січні разом з учнями 1-Б класу відвідали музей М. Угрина-Безгрішного. Музей
побудований на місці садиби М. Угрина-Безгрішного, який працював вчителем в нашій
гімназії, прославився як драматург, поет, фотограф.

Мирослава Романівна Стасів
вчитель математики, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель, педагогічний стаж – 28 років
У 2017-2018 навчальному році уроки математики викладала
в 2(6) –А, 2(6) –Б, 3 (7) –А, 3 (7) –Б, 5 (9) –А, 5 (9) –Б класах. У
своїй роботі застосовую різноманітні ефективні методи навчання,
постійно вдосконалюю методику викладання предмета.
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У рамках предметного тижня «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності
учнів на уроках математики » провела відкриті уроки та заходи :
« Подорож у країну дробів » ( Узагальнення поняття дробів і дій з ними ), 2А кл;

Квадратична функція. Перетворення графіків функції, її властивості; 5А кл;

Вікторина « Цікаво про математику » ; 2А,2Б,3Б,4 кл.
Цього року вперше учні других класів : Паньків М., Лаба А., Конопка Ю., Лиса І., Конопка
Х. майстрували прилади та унаочнення до уроків.
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У часі предметного тижня учні 2-Б та 5-Б класів підготували стіннівки «Мовою
математики про мій клас»
Успіх — головне джерело мотивації учня до навчання. Переможцями та призерами ІІ
етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики стали : Стиславська А., Копина Я.,
Горіла І., Олійник А., Стиславський О., Шкварок С.

Вчитель математики має не лише навчати учнів, а й виховувати їх. На уроках
математики я стараюсь формувати національний світогляд, самосвідомість, залучати учнів
до збереження загальнолюдських цінностей.
Протягом року відвідувала відкриті уроки колег, була залучена до перевірки
олімпіадних робіт з математики.

Ігор Юрійович Покришка
вчитель математики, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист, педагогічний стаж-26 років
Розуміючи усю відповідальність за рішення поставлених
завдань перед вчителем математики, я, як кожен вчитель України,
замислююся над тим, як підвищити якість освіти, як зробити
навчання доступним і цікавим, як сприяти кращому засвоєнню
знань учнів.
У 2017-2018 н.р. викладаю математику в 1-А, 1-Б, 4, 6, 7
класах.
Вже
традиційними стали в гімназії предметні
тижні. З 20 по 24 листопада пройшов
предметний тиждень з математики на тему
«Проблеми
формування
мотивації
навчальної діяльності учнів на уроках
мтематики». Учні підготували стінгазети про
роль
математики
в
житті
людей,
старшокласники
провели
тематичну
політінформацію, протягом тижня були
проведені відкриті уроки, математичний
турнір між учнями 1-х класів.Підсумком
тижня була участь учнів гімназії у II-етапі
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олімпіади з математики.
Одним з етапів підготовки учнів до ДПА та ЗНО є участь в Міжнародному математичному
конкурсі«Кенгру».
Гімназія стала частиною мого життя. Щодня відчуваю на собі складність і привабливість цієї
професії. Встиг зрозуміти, що діти вдячні і безкорисливі співрозмовники. З ними цікаво і їм я
присвячую своє життя.
Сучасний вчитель – це професіонал. Він має бути і артистом, і художником, і письменником,
але при всьому цьому завжди залишатися і учнем. Хороший учитель постійно повинен
продовжувати вчитися: вчитися працювати над собою, вчитися спілкуватися з дітьми,
вчитися готуватися до уроку.

Мирослава Степанівна Чубата
вчитель біології, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист,
педагогічний стаж 22 роки
класний опікун 1-А класу
У 2017 – 2018 н.р. моє тижневе навантаження 20, 5 год. Я
маю уроки біології від 2 по 7 класи, екології у 7класі, а також
уроки основ здоров’я у 3-А та 3-Б класах.
Навчальний рік розпочався захопливо, інтригуюче та з
неймовірним позитивом, бо я знайомилася зі своїми малятами –
першокласниками. 18 щирих, неймовірних, галасливих, усміхнених хлопців та дівчат стали
моїми новими друзями. 1 вересня після урочистої лінійки відбувся перший урок з учнями та
батьками 1-А класу на тему «Україна – європейська держава»

З 25 вересня у гімназії проходив тиждень біології та хімії на тему «Використання
інноваційних технологій у навчально – виховному процесі з метою підвищення
компетентностей учнів на уроках біології та хімії». Деякі заходи, як, наприклад, Свято квітів,
у нашій гімназії вже стали традиційними. Цьогорічне свято квітів відбулося у четвер, 28
вересня, і було присвячене Дню вчителя. Чудові композиції та віршовані захисти, які
гімназисти присвятили вчителям, оцінило журі учнівського самоврядування. Хочеться
відзначити творчий підхід 1-А класу, які виготовили і квіткові композиції, а також
композиції із сухоцвітів та каштанів, а захист здійснювали майже усім класом. 2-А постав у
вигляді квіточок у колисці Рогатинської гімназії. Талановиті ідеї учнів та батьків цього класу
уже відомі в стінах гімназії. Барвами осінніх кольорів та щирим словом відзначилися
композиції 2-Б, 3-Б та 4 класів у центральному корпусі, які стали окрасою свята на День
самоврядування. А в історичному корпусі кожен клас, від маленьких до найстарших, створив
власний квітковий шедевр.
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Ще одним традиційним заходом тижня є проведення відкритих уроків. Цього року
урок у 5-А класі на тему «Вуглеводи, їх будова, різноманітність та функції» я проводила
одночасно з Климців О.Б. Ми вирішили провести бінарний урок, на якому хімічні
властивості та досліди, що їх підтверджують, розкривала Оксана Богданівна, а я знайомила
із значенням вуглеводів у живій природі. Урок мав багато різноманітних форм, цікавих
запитань, історичних довідок, практичних дослідів, які виконували і вчителі, і учні
самостійно. Учні зрозуміли, що ці речовини вони використовують щодня для власних
потреб, а щоб використовувати вміло і без шкоди, їх
потрібно вивчати.
2 жовтня учні 7 класу провели тематичну годину
інформації, під час якої познайомили своїх молодших друзів
із досягненнями біології та хімії, їх використанням в природі
та житті людини. Сподіваємося, це спонукає детальніше та
глибше вивчати ці науки.
Природнича наука дуже перспективна і потрібна у
Урок у 5-А класі
сучасному світі, вона цікава і непроста, але розумних
гімназистів труднощі не лякають.
В гімназії підростає хороша зміна науковців, які
цікавляться біологією. Саме вони стали учасниками І етапу Всеукраїнської олімпіади.
Переможці І етапу достойно відстоювали честь гімназії на районному етапі.
Результати ІІ районного етапу:
Нитчин Марта – 4 клас – І місце
Марунчак Анастасія - 4 клас – ІІ місце
Івасина Ірина - 5-Б клас – ІІ місце
Відоцька Мирослава - 5-Б клас – ІІ місце
Галак Ольга – 7 клас – І місце
Журавінський Юрій - 7 клас – І місце
А вже 27 січня 2018 р. відбувся ІІІ обласний етап, на якому Галак Оля та Журавінький
Юрій стали призерами, виборовши ІІІ місце кожен.
Ми були першими у районі, хто взявся за проведення природничого конкурсу
«Геліантус». Цей конкурс настільки сподобався учням, що вони стали постійними і
активними його учасниками. Цього року 48 учнів 2 – 5 класів взяли у ньому участь і за
результатами є 4 абсолютні переможці, і переможці в окремих номінаціях.
Відвідувати відкриті уроки з різних предметів – це звична практика для вчителів
гімназії . У 2017 – 2018 н.р. я відвідала такі уроки:
- 7.12 –з математики у 1-А класі - Покришка І.Ю. «Площа прямокутника»
- 13.03 – з української літератури у 1-А класі – Скарбовська Г.Я. «Зірка Мензатюк
«Таємниця козацької шаблі»
- 22.03 з права у 5-А класі – Яновський Б.А. «Праця неповнолітніх»
- 25.04 з географії у 4 класі – Бабій І.О. «
Релігія як явище культури. Світові релігії»
З 9 по 27 жовтня я проходила курси
підвищення
кваліфікації
у
Івано
–
Франківському ОІППО, а у квітні за
результатами
атестації
підтвердила
кваліфікаційну категорію вчитель вищої
категорії і звання вчитель – методист. Під час
методичних тижнів я провела відкриті уроки у
4 класі
Учні перших класів на екскурсії
« Серце, його будова та функції» та у 3-А
класі за темою «Покриви тварин»

47

З 16 квітня у гімназії проходив тиждень основ здоров’я. Я провела для учнів перших
класів перегляд мультфільмів з питань безпечної поведінки, а також ми побували на
екскурсії у 16 пожежно-рятувальній частині Рогатинського РВ УДСНС.
У 2017 – 2018 н.р. в 1 –А класі навчається 18 учнів.
Архитко Вікторія
Непик Валентин
Башук Вероніка
Окрепка Вікторія
Воєвода Олег
Печук Софія
Воробець Богдан
Приймак Василь
Гадуп’як Христина
Семенюк Мирон
Гандзин Богдан
Саган Арсен
Гвоздик Софія
Стефурак Олеся
Грезда Ірина
Цап Денис
Дученко Софія
Цап Софія
Киценюк Роман
Після І семестру Семенюк Мирон виїхав на навчання у м. Мостиське Львівської обл.,
а Саган Арсен перейшов на навчання до нашого класу з 1-Б класу.
Перший клас – дуже відповідальний
період, бо це час формування колективу, час
згуртування. Основою класу стали учні , що
прийшли на навчання із Рогатинської ЗОШ №2.
А ще у класі є діти з Беньківців, Підгороддя,
Путятинець.
У перший тиждень жовтня учні 1-А
класу взяли участь у святі квітів, підготувавши
декілька композицій. Згуртованість стала
помітною вже з перших днів, бо діти гарно
організувалися для захисту композицій. В
жовтні пройшов конкурс впоряду та стрілецької пісні.
А у грудні ми взяли участь у конкурсі вертепів, де кожен відчув себе артистом на сцені.

Впродовж року нам вдалося здійснити три екскурсії:
- У музей Угрина-Безгрішного на виставку картин Ігоря Васильовича Люльки
- В м. Івано – Франківськ . Ми стали учасниками Школи бездоганного європейського
етикету в ресторані класу люкс "Надія"
- у 16 пожежно-рятувальну частину Рогатинського РВ УДСНС.
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Учні взяли участь у народному вічі, присвяченому 110 річниці від дня народження
першого командира УПА на Волині Василя Івахіва.
А 27 квітня на завершення Тижня географії й економіки в Рогатинській гімназії імені
Володимира Великого проведено фестиваль „Кухня народів світу”. Ми представляли
Білорусь. Наш захист був одним з наймасовіших, бо кожен учень мав змогу розказати цікаві
факти про цю країну, а всі разом ми презентували національну страву – деруни, якими в
кінці свята посмакували.
В класі є багато творчих дітей, які гарно співають і беруть участь у гімназійному хорі
під час Служби Божої (Воєвода Олег, Дученко Софія, Башук Вероніка, Саган Арсен) , є учні,
які мають художні здібності,
беруть участь у різноманітних конкурсах і стають
переможцями (Гвоздик Софія, Архитко Вікторія, Цап Софія, Печук Софія), є танцюристи
(Цап Софія), артисти (Гандзин Богдан, Цап Денис), є учні, які своїми руками створюють
шедеври (Гадуп’як Христина, Грезда Ірина, Приймак Василь, Окрепка Вікторія), є
спортсмени (Цап Денис, Киценюк Роман, Воробець Богдан). Стефурак Олеся взяла участь у
конкурсі читців поезій Т.Г. Шевченка, а Непик Валентин уже встиг взяти участь у конкурсі
знавців рідної мови ім. П.Яцика, конкурсі ім. Т.Г.Шевченка, районній та обласній
олімпіадах з основ християнської етики. В класі гарно організоване самоврядування.
Стефурак Олеся – староста класу, Печук Софія – заступник. Непик Валентин і Печук Софія
щодня організовують харчування у їдальні, Архитко Вікторія вміло організовує чергування
учнів у класі.
Щотижня проводяться години класного опікуна, на яких розглядаємо проблеми
виховання, моралі, дружби, ставлення до подій у країні. А кожного понеділка відбувається
година інформації. Робочий день розпочинається молитвою та виконанням даржавного
гімну. Переконана, що учні класу добре виховані, мають правильно сформовані пріоритети,
емоційно відкриті, позитивно налаштовані.

Валентина Вікторівна Бродіна
вчитель географії та природознавства, спеціаліст
вищої категорії, старший вчитель, класний опікун 6
класу, педагогічний стаж - 18 років
У 2017-2018 н.р. викладала географію в 2-А, 3-А, 3-Б, 5А, 5-Б та 6 класах; природознавство у 1-А класі. Працювала над
проблемою «Використання інноваційних технологій у процесі
вивчення географії та природознавства».
Мої учні були учасниками І і ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії. Зокрема,
17 листопада 2017 року в ІІ етапі олімпіади переможцями стали:
Івасина Ірина 5-Б клас І місце;
Сліпенький Юрій 7 клас І місце
У ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії переможцем став Сліпенький Юрій –
ІІІ місце, а Івасина Ірина зайняла Х місце.
Інтеграція знань з різних навчальних дисциплін – одна з ефективних форм пізнання
світу. Такий інтегрований урок з географії та англійської мови в 3-Б класі під час
методичного тижня провели Бродіна В.В. і Бирич О.П. на тему «Води суходолу Південної
Америки».
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У період з 26 лютого по 16 березня 2018 року пройшла
курси підвищення кваліфікації при ІППО у місті ІваноФранківськ.
У квітні 2018 року пройшла позачергову атестацію на
підтвердження вищої категорії і присвоєння звання «старший
вчитель».
З 23 по 27 квітня 2018 року в гімназії проходив тиждень
географії, економіки та природознавства на тему: «Формування
Тренінгове заняття
міжпредметних компетентностей на уроках географії,
під час курсів
економіки та природознавства».
Тиждень розпочався тематичною годиною інформації «Історико-географічний колаж»,
яку провели учні 6 класу.
Упродовж тижня пройшли заходи, які сприяли підвищенню інтересу учнів до
географії, розширили знання, дали можливість дослідити і презентувати цікаві теми.
24 квітня я провела відкритий урок з географії у 5-А класі «Туристична мандрівка».
25 квітня відбувся конкурс «Юні знавці географії» між учнями 3-А і 3-Б класів.
Переможцями стали Галушка Павло (3-А клас) і Бирич Роман (3-Б клас).
27 квітня відбувся загальногімназійний захід «Кухня народів світу». Свято пройшло
яскраво та феєрично.
Протягом року відвідувала відкриті уроки колег, була залучена до перевірки
олімпіадних робіт з географії, брала участь в гімназійних і районних методичних
об’єднаннях.
У 6 класі навчається 19 учнів, з них 13 дівчат і 6 хлопців.
1. Андрейців Марія
11. Магмет Анастасія
2. Балацька Валерія
12. Мандрона Андріана
3. Борис Максим
13. Могила Софія
4. Братусь Руслан
14. Пилипів Марія
5. Воляк Святослав
15. Семчій Марія
6. Галущак Олег
16. Третяк Дмитро
7. Димкар Оксана
17. Філяк Вікторія
8.Дученко Світлана
18. Цап Ліана
9. Жуковська Олена
19. Козяр Юлія
10. Луцишин Роман
У цьому навчальному році в колектив влилися нові учні: Семчій Марія (с. Козари),
Борис Максим (с. Лучинці), Козяр Юлія (с. Квітневе Львівської обл.), Димкар Оксана (с.
Лучинці).
Після святкової лінійки ми розпочали наше навчання виховним заходом «Вони
боронили наш край».
А вже 16 вересня відбулося військово-спортивне свято на честь 75-річчя УПА у формі
загальногімназійного походу до лісу.
Вже стало доброю традицією проводити в стінах гімназії талант-шоу «Гімназія має
таланти». Цьогоріч у цьому конкурсі Семчій Марія отримала ІІ м.
Традиційно відбулося Свято квітів, присвячене Дню вчителя. Учні класу брали
активну участь у цих святкових дійствах.
11 жовтня 2017 року в гімназії відбувся конкурс упоряду та патріотичної пісні, де учні
6 класу знову вибороли І місце. А вже 12 жовтня учні класу Пилипів Марія, Магмет
Анастасія, Могила Софія, Дученко Світлана, Луцишин Роман, Третяк Дмитро, Братусь
Руслан, Воляк Святослав, Борис Максим брали участь у районному етапі Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»(«Джура»), де зайняли призові місця.
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Також учні класу разом із вчителями гімназії відвідали 12 листопада виставу ІваноФранківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка «Вона - Земля»
(притча за новелами В. Стефаника).
У грудні 2017 року учні 6 класу вибороли І місце у
гімназійних змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки,
присвячених Дню ЗСУ, і були нагороджені грамотою та
кубком.
Свої творчі та креативні здібності учні класу проявили
під час створення затишної новорічної казки у своєму класі.
За «Казку у класі» зайняли І місце у гімназійному конкурсі і
були нагороджені новорічним подарунком.
В
останній
Змагання зі стрільби
тиждень грудня у
гімназії проходив новорічний КВК між командами 5А, 5-Б та 6 класів. Активні, оригінальні, кмітливі та
згуртовані учні 6 класу стали переможцями КВК – 17.
Протягом року гімназисти 6 класу брали
участь у всіх гімназійних урочистостях, виступах,
позакласних заходах, предметних тижнях, в акціях
милосердя, спортивних змаганнях.
Переможці КВК-17
24 квітня 2018 року у районних змаганнях з
волейболу учасниками були Мандрона Андріана, Магмет Анастасія, Пилипів Марія, Семчій
Марія, Козяр Юлія. А вже 26 квітня учні класу провели виховну годину «Чи є майбутнє у
Чорнобильської зони відчуження». Протягом уроку відбулися дебати між командою дівчат і
командою хлопців, які аргументовано наводили факти і вміло відстоювали свою позицію.
27 квітня в гімназії відбувся фестиваль «Кухня
народів світу», де учні класу презентували грузинську
кухню. Основною стравою було хінкалі, зроблене
власноруч дівчатами класу, з ароматно-пряним соусом.
З метою розвитку інтелектуальних здібностей,
активізації творчої діяльності талановитих учнів кожного
року проводяться різноманітні конкурси з різних
предметів. Учні 6 класу активно брали участь у таких
Грузинські хінкалі
конкурсах як «Геліантус», «Кенгуру», «Левеня».
Цікавими, спостережливими, винахідливими та творчими продемонстрували себе учні
6 класу під керівництвом старости класу Мандрони Андріани у 2017-2018 н. р.

Ігор Орестович Бабій
вчитель географії, економіки, технологій,
природознавства, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель, класний опікун 2- Б класу,
керівник гуртка МАН з економіки,
педагогічний стаж - 24 роки
У 2017-2018 навчальному році викладав географію в 2-Б і 4
класах, економіку і технології в 6-7 класах, природознавство в
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1-Б класі, був керівником гуртка економіки Івано-Франківського обласного відділення Малої
академії наук України.
Географія :
Викладав географію в 2 – Б класі «Загальна географія». Основа курсу географії у 4
класі «Фізична географія України.
Населення України та світу». Найбільшу
увагу приділялось
переходу на нову
програму вивчення предмета. У часі
предметного тижня проведено відкритий
урок у 4 класі: «Релігія як явище
культури. Світові релігії. Регіональні
відмінності релігійних вірувань України».
Також проведено фестиваль відкритий
захід «Кухні народів світу» участь у
якому взяли учні всіх класів гімназії.
У 2016 році мене включили до
авторської
творчої групи
вчителів
географії та економіки області для створення посібника з географії для 9 класу «Конспекти
уроків географії з підприємницьким тлом» у рамках впровадження нової програми вивчення
географії. У 2018 році зусиллями творчої групи учителів області посібник створений і він
отримав гриф Міністерства освіти і науки України.
Економіка :
Вивчення предмета проходило в 7 класі і у 6
факультативно. У цьому навчальному році учні взяли
участь в олімпіаді з економіки. Переможцем II і учасником
III етапу стала учениця 6 класу Магмет Анастасія.
Технології :
У цьому навчальному році для вивчення технологій
в 6 класі було обрано курс «Основи лісового
господарства» . Цей курс дав можливість глибше оцінити
перспективи і проблеми лісового господарства світу і
України. Цікавим також став новий курс технологій в 7
класах «Основи дизайну інтер’єру»
Природознавство :
Початкові знання про природу світу і своєї землі
мають важливе значення. Про це йшлося на уроках в 1-Б класі. Природознавство дає
можливість здобути перші знання з природничих дисциплін.
Гурток економіки МАН :
Традиційно на базі гімназії працював
гурток економіки, у якому займається 25
гімназистів. Роботу проведено відповідно до
річного плану. На заняттях зроблено акцент
на практичній спрямованості теми, що
вивчається, запроваджено фрагменти обміну
життєвим досвідом, а також підготовку й
виконання творчих і пошукових проектів, що
сприяє
формуванню
життєвих
компетентностей гімназистів. У листопаді
2017 року гуртківці взяли участь в науковій
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конференції, що проходив у туркомплексі «Буковель». Учениця 5-Б класу Івасина Ірина
представляла гурток на I етапі конкурсу-захисту з власним дослідженням «Перспективи
демографічних змін в межах окремого мікрорегіону».
У цьому навчальному році команда нашої гімназії у складі учнів 7 класу Дяків Христини,
Боянівської Марти, Сліпенького Юрія, Журавінського Юрія брала участь у XXXXІ обласному
зльоті юних геологів, що проходив з 11.04. по 14.04. в с. Яблуниця.
У 2017-2018 навчальному році був класним опікуном 2-Б класу, у якому навчалося.
1. Бабій Ярина
13. Мазур Христина
2. Бабій Олег
14. Марунчак Роксолана
3. Беньковський Олексій
15. Мацюк Діана
4. Березюк Богдан
16. Мартиненко Денис
5. Бойко Анастасія
17. Мельник Віталіна
6. Воненька Вікторія
18. Мізерак Олена
7. Гиців Марта
19. Паньків Максим
8. Дарміць Софія
20. Раздрогіна Іванна
9. Дутка Михайло
21. Свирида Наталя
10. Заборський Олег
22. Стиславський Остап
11. Захар Богдан
23. Хмарик Христина
12. Когут Маргарита
24. ШкварокСофія
Клас виявився досить активним як в класному житті, так і в житті гімназії. Перший
семестр відмінно завершили 6 учнів, і в загальному успішність була досить на високому
рівні. Протягом навчального року проводились виховні і відкриті заходи:
загальногімназійний похід, Розколяда…Також учні класу брали активну участь в
гімназійних, міських, районних та обласних заходах «Подаруй ялинці іграшку»,
«Шевченківські свята», «Великодні конкурси». Найактивнішими були :
Художники : Бабій Я. Мацюк Д. Марунчак Р. Гиців М.
Танцюристи : Шкварок С. Дарміць С. Когут М. Бойко А.Паньків М.
Читці віршів : Захар Б. Беньковський О.
Співаки : Мізерак О.
Спортсмени : Стиславський О.Паньків М. Дутка М.
Багато учнів класу стали активними учасниками Пласту.

Любов Миколаївна Костюк
вчитель фізики, астрономії і трудового
навчання, спеціаліст вищої категорії, старший
вчитель, педагогічний стаж – 30 років
У 2017-2018 навчальному році працювала з таким
тижневим навантаженням:
фізика – 5-А, 5-Б, 6, 7 класи
астрономія – 7 клас
трудове навчання – 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3,4, 5-А, 5-Б, класи.
У всіх класах навчальні плани і програми на цей рік
виконані, написані відповідні контрольні роботи, проведені
лабораторні роботи.Значна частина учнів була залучена до
позакласної роботи з фізики, зокрема до олімпіад різного рівня.
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У листопаді-грудні відбувалися І і ІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з фізики. На
другому етапі призерами стали:
Відоцька М. (5-Б кл.), – ІІ місце, Боднар І.,Головльова С.- учасниці ІІ етапу;
Братусь Р. (6 кл.) – учасник ІІ етапу;
Журавінський Ю. (7 кл.) – учасник ІІ етапу з астрономії.
Традиційно у квітні (16.04 – 20.04) проходив предметний тиждень з фізики на тему :
«Поєднання індивідуальної та групової форм роботи в навчальному процесі». Під час
предметного тижня учні під керівництвом вчителя брали участь у змаганнях і конкурсах
на фізичну тематику та інших заходах. Учениці 6 класу Димкар Оксана і Пилипів Марія
підготували тематичну інформацію про участь і досягнення України в освоєнні космосу,
про українських космонавтів, з якою виступили перед гімназистами на загально
гімназійній лінійці.
Учениця 5-Б класу Івасина Ірина оформила стіннівку «26 квітня- біль Чорнобиля »,
учениці цього ж класу Саміла Соломія і Ковальчук Діана - стіннівку «Українські
космонавти».
18 квітня п’ятнадцять учнів гімназії взяли участь у Всеукраїнському фізичному
конкурсі «Левеня».
Під час предметного тижня провела відкритий урок в 5-А класі на тему: «Імпульс.
Закон
збереження імпульсу», відвідала відкритий урок в 3-А класі (вчитель
Погурало Є.С.)
Працювала у складі журі районних олімпіад з фізики та астрономії, залучалася до
методичної роботи з фізики у районному відділі освіти, спільно з методистом райво п.
Вовк С.М. провела організаційну і підготовчу роботу до проведення в районі та гімназії
Міжнародного фізичного конкурсу “Левеня”.

Євген Сидорович Погурало
вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист, педагогічний
стаж - 45 років
У 2017-2018 н.р. викладав фізику у 3-х класах, відповідно 2 години у кожному класі
на тиждень за рівнем стандарту. Працював над проблемою «Розвиток пізнавальних і творчих
інтересів учнів на уроках фізики».
Використання ІКТ на уроках фізики дозволило зробити процес навчання більш
цікавим, яскравим, захопливим за рахунок мультимедійних можливостей, ефективно
вирішувати проблеми наочності навчання, розширити можливості візуалізації навчального
процесу, роблячи його більш
зрозумілим і доступним для учнів.
З цією метою учні брали участь у
проведенні демонстраційного і
фронтального
експериментів,
виконували лабораторні роботи,
розв’язували
експериментальні
задачі, проводили домашні досліди,
відшукували в Інтернеті віртуальні
досліди, які неможливо провести в
фізичному кабінеті.
Брав
участь
у роботі
методичної комісії вчителів фізики,
математики
та
інформатики.
Спільно з членами методичної
комісії підготував і провів тиждень
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фізики, зокрема, провів відкриті уроки у 3-х класах лабораторна робота на тему: «З’ясування
умов рівноваги важеля» дебати, на яких учні переконували про переваги і небезпеки атомної
енергетики, свої виступи учні підтверджували демонстрацією відеофрагментів.
Учні Бирич Роман і Олійник Анастасія стали переможцями І етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з фізики і брали участь в ІІ етапі, де Олійник Анастасія зайняла І-ше
місце.
5 учнів взяло участь у Міжнародному фізичному конкурсі «Левеня», який відбувся 18
квітня 2018 року.

Ірина Богданівна Веркалець
вчитель основ християнської етики, спеціаліст вищої категорії, старший
вчитель, стаж педагогічної роботи – 31 рік
Уроки основ християнської етики є засобом формування особи гімназиста на засадах
християнської моралі, плекання духовності, доброти, людяності, милосердя, чесності,
працьовитості, виховання духовно багатої особистості, яка усвідомлювала б свою
відповідальність перед Україною і рідним народом.
У 1-2-х класах на уроках ОХЕ практикується використання притч, розпо-відей,
перегляд відеофільмів для вивчення Старого Заповіту, притч Христових.
У 3-х класах курс «Ісус Христос – ідеал для наслідування», у 4-му класі курс «Божі
Заповіді – дороговказ для людини», у 7-х класах курс «Основи хрис-тиянського світогляду і
моралі» подається через різні форми індивідуальної та групової роботи, виконання учнями
творчих завдань, пошук цікавої інформації.
У 5-х класах, вивчаючи курс «Морально - етичні цінності молоді» та у 6-му класі,
вивчаючи курс «Етика подружнього життя», учні виконують тести на самопізнання,
висловлюють власні погляди на сенс людського життя та ведуть бесіди на морально-етичну
тематику.
Переможці районної олімпіади з ОХЕ

Мацюк В., Галак О., Відоцька М.,Непик В., Кізима Ю., Цап Ю., Жуковська О.
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Дребот Д., Бабій Я.,Олійник А.,

Гелей Б.

Учні всіх класів взяли участь в гімназійній олімпіаді з ОХЕ, а 10 переможців
представляли команду гімназії на районній олімпіаді. 5 учнів стали перемож-цями та 5 призерами районної олімпіади: Непик Валентин (1А клас) - І місце, Бабій Ярина (2Б клас) – І
місце, Олійник Анастасія (3Б клас) – І місце, Відоцька Мирослава (5Б клас) – І місце,
Жуковська Олена (6 клас) – І місце, Гелей Богдана (3А клас) – ІІ місце, Кізима Юлія (3А
клас) – ІІ місце, Дребот Діана (4 клас) – ІІ місце, Цап Ліана (6 клас) – ІІ місце, Мацюк
Вікторія (7 клас) – ІІ місце. Непик Валентин та Олійник Анастасія представляли гімназію на
обласній олімпіаді.

Оксана Богданівна Климців
вчитель хімії та основ здоров’я,
спеціаліст вищої категорії,
вчитель – методист,
педагогічний стаж 17 років,
класний опікун 7 класу
Загальне тижневе навантаження 17.5 годин.
У цьому навчальному році я викладала хімію у 3-А, 3-Б, 4,
5-А, 5-Б, 6 та 7 класах. Протягом навчального року працювала над
проблемним питанням «Роль творчих здібностей учнів на уроках
хімії».
З 25 по 29 вересня в гімназії проходив предметний тиждень біології та хімії на тему:
«Формування інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з метою
підвищення компетентностей учнів на уроках біології та хімії». У рамках проведення цього
тижня відбувся I етап олімпіади з хімії. Участь у ньому взяли 19 гімназистів, семеро з яких
представили гімназію на II етапі, і всі учні стали призерами і переможцями:
Галак Ольга
7 клас - 1 місце
Сліпенький Юрій 7 клас - 1 місце
Пилипів Марія
6 клас - 2 місце
Копина Яна
5-А клас - 1 місце
Кліщ Вікторія
5-А клас - 2 місце
Марунчак Анастасія 4 клас - 1 місце
Дребот Діана
4 клас - 2 місце
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Уже традицією стало проведення тренувальних зборів учнів переможців II етапу районних
олімпіад з хімії на базі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. Учасниками
тренувальних зборів були: Галак О., Копина Я., Марунчак А.
Вони гідно відстояли честь гімназії та району на обласному етапі, виборовши:
Марунчак Анастасія – ІІІ місце, Копина Яна – VI місце, Галак Ольга – VIII місце. 48
гімназистів взяли участь у Всеукраїнському природничому конкурсі «Геліантус»: з них 4
абсолютних переможців, 4 дипломи І ступеня, 9 - ІІ ступеня, 7 - ІІІ ступеня. Усі інші
нагороджені грамотами з хімії, фізики, географії та сертифікатами учасника.
Під час предметного тижня проведено інтегрований урок біології та хімії за темою
«Вуглеводи». На цьому уроці разом з учнями 5-А класу ми досліджували якість сметани,
майонезу, йогурту, наявність крохмалю у харчових продуктах, знайомилися з якісною
реакцією на глюкозу.
Урок мав практичне спрямування, і знання, отримані на ньому, сподіваюсь, будуть
потрібні учням у дорослому житті. Традицією стало проведення в рамках тижня біології та
хімії Свята квітів.
Учительська праця вимагає від кожного з нас постійного вдосконалення. Тому
вчитель повинен перебувати в постійному творчому пошуку, цікавитися новинками науки,
інноваційними формами і методами роботи. Протягом року переймала досвід своїх колег,
відвідуючи відкриті уроки, гімназійні заходи. Працювала у складі журі II етапу олімпіади з
хімії. Брала участь в гімназійних і районних методичних об’єднаннях, психологопедагогічних семінарах, нарадах класних опікунів. Була учасником обласного семінару
керівників районних методичних об’єднань учителів хімії (на базі Івано-Франківської
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №5 з поглибленим вивченням німецької мови). Тема
семінару «Формування ключових компетентностей учнів на уроках хімії засобами
інтерактивних технологій».
На весняних канікулах разом з учнями та вчителями гімназії відвідала ІваноФранківський драматичний театр ім. Івана Франка, де із задоволенням переглянула виставу
"Чоловік моєї дружини".
Я є вчителем основ здоров’я для учнів в 1-Б, 2-А, 2-Б, 4, 5-А і 5-Б класах. Знання про
будову і функціонування власного організму потрібні кожній людині незалежно від її
посади, освіти чи віку. Кожна людина має навчитися жити так, щоб не заподіяти шкоди
ані своєму здоров’ю, ані здоров’ю навколишніх і завжди пам’ятати, що людина –
найвищий продукт природи, але для того, щоб отримати насолоду від скарбів природи,
вона має бути здоровою, сильною та розумною. У період з 16 -20 квітня 2018 року
проходив тиждень знань з основ безпеки життєдіяльності на тему: «Небезпека вдома і на
вулиці». У межах цього тижня для учнів 1 класів було запропоновано перегляд мультфільму
з циклу «Корисні підказки».
У всіх класах навчальні плани і програми на цей рік виконані, написані відповідні
контрольні роботи, проведені практичні та лабораторні роботи.
У 2017-2018 н.р. в 7 класі навчалось 15 учнів, з яких 9 дівчат та 6 хлопців.
1. Базилевич Вікторія
9. Мацюк Вікторія
2. Боянівська Марта
10. Процак Христина
3. Васильців Олеся
11. Рябчук Надія
4. Галак Ольга
12. Сліпенький Юрій
5. Дученко Ігор
13. Ставничий Назар
6. Дяків Христина
14. Цимбалістий Максим
7. Журавінський Юрій
15. Чемний Віктор
8. Ковалишин Наталія
Класним опікуном є Климців О.Б.
У класі функціонує учнівське самоврядування, яке було сформовано на основі
демократичного підходу щодо визначення роботи в колективі під керівництвом старости
класу Базилевич Вікторії.
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Учні гімназії мають бути виховані на засадах національно-патріотичного виховання.
«Вони боронили наш край» - саме так звучала
тема
першовересневого
спільного
гімназійного уроку, метою якого було
формувати в учнів відчуття приналежності до
України, усвідомлення себе українцем,
почуття особистої відповідальності за долю
держави та українського народу; виховувати
любов до Батьківщини.
2017 рік став особливим для учнів 7
класу, адже це їх останній рік у стінах рідної
Альма-матер. День учнівського самоврядування з нетерпінням чекає кожен гімназист, а
випускники найбільше. У цей день кожен з них мав змогу відчути себе у ролі вчителя як для
учнів молодших класів, так і для справжніх учителів. Учні 11-х класів підготували для своїх
наставників святковий концерт та безліч різних сюрпризів. Усі отримали незабутні враження
і зарядилися позитивною енергією на весь навчальний рік.
Щороку, у лютому, у стінах даного навчального закладу проводиться Вечір зустрічі, до
якого долучається багато колишніх вихованців та вчителів гімназії. Проте цьогоріч наші
випускники зуміли створити неймовірно особливу та трепетну атмосферу свята за
допомогою чудового колажу «Незабутнє», що дав змогу усім гостям поринути у призабуті
шкільні роки та відтворити їх найцікавіші і найкумедніші моменти. Також усі присутні
насолодилися прекрасною святковою академією.
Щопонеділка в 7 класі проводиться година класного опікуна. Під час цих занять було
проведено багато бесід, виховних заходів на різноманітну тематику.
Учні активні, долучаються до співавторства класних виховних заходів. Це сприяє розвитку
творчих
здібностей,
самореалізації. Вони мали змогу
презентувати свої вміння, мовою
квітів висловити власні думки
під час створення та захисту
композиції в рамках проведення
предметного тижня біології та
хімії. Протягом року клас був
нагороджений
почесними
грамотами за зайняте 2 місце в
гімназійних
змаганнях
зі
стрільби, присвячених
Дню
захисника України та 3 місце в
старшій
віковій
групі
у
гімназійному конкурсі впоряду та патріотичної пісні. 18 квітня учні та вчителі гімназії взяли
участь у народному вічі, присвяченому 110 річниці від дня народження першого командира
УПА Василя Івахова. 27 квітня в рамках тижня географії й економіки проведено фестиваль
„Кухня народів світу”. Учні 7 класу презентували країну Францію, а музичний супровід у
виконанні Ігоря Дученка дав можливість відчути атмосферу цієї країни.
Щопонеділка проводяться години інформації, до яких ретельно готуються
інформатори класу. Протягом року учні брали участь у гімназійних урочистостях, виступах,
змаганнях, позакласних заходах, предметних тижнях.
Добре продемонстрували свої інтелектуальні здібності під час проведення II етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з таких предметів: українська мова та література,
математика, конкурс імені Петра Яцика, хімія, географія, біологія, інформаційні технології,
історія, правознавство, англійська мова, економіка та захищали наукові роботи МАН.
Найактивнішими учасниками II етапу були Сліпенький Юрій та Галак Ольга. Учні класу, які
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стали призерами ІІІ етапу учнівських олімпіад та ІІ етапу МАН: Сліпенький Юрій, Галак
Ольга, Журавінський Юрій. Горді з того, що у нашому класі навчається Ольга Галак, яка
цього року перемогла в номінації «Учень року». Також деякі учні 7 класу, а саме: Боянівська
М., Сліпенький Ю., Дяків Х., Журавінський Ю. – мали можливість взяти участь у
Всеукраїнських змаганнях з географії , проведених в с. Яблуниця, на яких гідно представили
команду нашого навчального закладу.
Милосердя – це прагнення всім серцем допомогти іншим, підтримати матеріально і
духовно грошима й доброю порадою, підтримати в радості та втішити в біді. Саме такими є
мої учні, які до свята Миколая відгукнулися і взяли участь в акції зі збору солодощів та
іграшок для дітей школи-інтернату, долучилися до збору коштів, які передали для
українського війська через волонтера, артиста Святослава Края, який презентував концерт
для всіх присутніх.
Взаємовідносини класного керівника і учнів класу на достатньому рівні. У цілому клас
характеризується позитивно. Учні класу незалежні, доброзичливі у спілкуванні, емоційно
відкриті. Переконана, що учні мого класу є добре вихованими, мають правильно сформовані
пріоритети та цінності.

Ярема Михайлович Зварчук
вчитель музичного мистецтва, художньої культури та керівник
вокального гуртка, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж - 33 роки
Протягом навчального року працював над проблемним питанням «Виховання
духовності і національної свідомості гімназистів засобами музичного мистецтва».
В рамках предметного тижня 5 травня провів виховний захід-гру «Що? Де? Коли?» для
учнів старших класів.
Протягом року виступав з доповідями під час районних семінарів, педрад.
Вихованці протягом навчального року брали активну участь у різноманітних
гімназійних, загальноміських, районних та обласних мистецьких заходах та під час поїздки у
Польщу.
Кожен навчальний тиждень у гімназії розпочинався із Служби Божої, яку
супроводжував своїм співом гімназійний хор.

Остап Боднар (4 кл), Дмитро Третяк (6 кл.).
Руслан Патрун (5-А кл.), Роман Бирич (3-Б кл.)
на районному огляді

Гімназисти у районному будинку культури
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Виступ вокального ансамблю на вечорі зустрічі
Серед визначних музичних заходів цього року слід виділити святковий концерт до Дня
вчителя, конкурс «Гімназія має талант», свято впоряду і патріотичної пісні на площі
Роксолани, концерти до свята Миколая, фестиваль вертепів, гімназійну благодійну коляду,
Шевченківський концерт, виступи гімназистів під час проводів у ЗСУ та районного етапу гри
«Джура», участь у 110-річчі Василя Івахова, участь найталановитіших учнів гімназії у
районному фестивалі патріотичної пісні та огляді художньої творчості.

Ігор Васильович Люлька
учитель образотворчого мистецтва,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,
педагогічний стаж - 26 років
У 2017-2018 навчальному році викладав образотворче
мистецтво в 1-3 класах, мистецтво в 4-5 класах та художню
культуру в 6-7 класах, трудове навчання в 1-5 класах. Працював
над проблемою “Використання комп’ютерних програм на уроках
образотворчого мистецтва та художньої культури”.
У рамках тижня естетичних дисциплін проведено відкритий
інтегрований
урок з образотворчого мистецтва та світової
літератури в 3-Б класі ”Ілюстрація до твору О. Генрі “Останній
листок”.
Протягом навчального року учні брали участь у різноманітних районних та обласних
конкурсах на кращий малюнок. Учні гімназії активно проявили себе в оформленні гімназії до
Різдвяних свят та в конкурсі “Великодня писанка”. Проведено ряд гімназійних виставок,
персональну виставку учениці 5-Б класу Ірини Боднар.
На районній олімпіаді з образотворчого мистецтва серед учнів 3-іх і 5-их класів
гімназисти зайняли призові місця:
1 місце
Винничук Уляна ( 3-Бклас)
1 місце
Боднар Ірина (5-Б клас)
Усі уроки з художньої культури в старших класах проведено з використанням власних
презентацій. У 5-их класах учні захистили індивідуальні проекти на тему ”Стилі в
образотворчому мистецтві”, учні 6-их класів - “Художня культура України: від найдавніших
часів до XXI ст.”, учні 7-их класів - “Візуальні мистецтва Європи, Близького і Далекого
Сходу”. У цьому навчальному році навчальний план з образотворчого мистецтва та
художньої культури виконано.
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Стенди в історичному корпусі гімназії

Виготовлення макету церкви Святого Духа учнями 4 класу

На уроці трудового навчання у 2-А класі
Другого березня презентував свої творчі художні роботи в районному музеї Миколи
Угрина-Безгрішного під назвою “…все небачене побачено…” У кінці квітня брав участь в
обласному мистецькому форумі “Арт Буковель 2018”.
У цьому навчальному році оформив стенди в коридорі історичного корпусу.

Василь Миколайович Чопик,
вчитель фізики та інформатики,
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
керівник гуртка МАН з прикладного програмування,
педагогічний стаж - 32 роки
У 2017-2018 навчальному році викладав інформатику в 1-7х
класах. Тижневе навантаження 20 годин. Працюю над проблемою
"Активізація пізнавальної діяльності учнів".
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Застосовую різноманітні ефективні методи навчання, постійно вдосконалюю методику
викладання предмета. Є активним учасником районного методичного об'єднання вчителів та
обласної творчої групи вчителів з фаху.
Добрі результати показали мої учні на різних етапах Всеукраїнських предметних
олімпіад. В І (гімназійному) етапі олімпіади з інформатики взяли участь 2 учні, а з
інформаційних технологій – 11 учнів 6-7х гімназійних класів. На районному етапі олімпіади
з інформатики взяв участь Братусь Руслан (6 клас), а з інформаційних технологій – Козяр
Юлія (6 клас, ІІ місце) та Боднар Ірина (5-Б клас, ІІІ місце).
З 16 по 20 квітня 2018 року в гімназії проходив предметний тиждень фізики та
інформатики на тему: "Поєднання індивідуальної та групової форм роботи в навчальному
процесі".
Протягом тижня були проведені такі заходи:
- відкритий урок на тему: "Команда повторення з використанням величин". (17 квітня, 2-А
клас). На уроці в цікавій і доступній формі учням було пояснено поняття величин у
алгоритмах при розв’язування задач. Також було проведено практичну роботу із
розв’язування задач з використанням величин для алгоритмів з повторенням. Учні
розв’язували задачі про банківський депозит, використовуючи два типи команди
повторення: цикл з параметром і цикл з передумовою. Алгоритми реалізовувалися в
середовищі програмування Scratch. Учні були активними на уроці і добре засвоїли
навчальний матеріал.
- підготовка стінгазети про досягнення у галузі ІТ-технологій. (протягом тижня, готували
учні 6 класу).
- комп’ютерний турнір серед учнів 1-А класу. (18 квітня, 1-А клас). Учні виконували
вправи в комп’ютерній програмі «Клавіатурний тренажер» та «Тренажер мишки». Кращі
результати показали такі учні: Непик Валентин, Гандзин Богдан, Гадуп’як Христина,
Киценюк Роман – у першому конкурсі та Воєвода Олег, Дученко Софія, Окрепка Вікторія,
Цап Денис та Киценюк Роман - у другому конкурсі).
- комп’ютерна вікторина (19 квітня, 4 клас). Участь брали дві команди: хлопців та дівчат.
Проводилися різноманітні конкурси: зайвий термін, влучний стрілець, вірю-не вірю,
комп’ютерні жаргонізми, ерудити, дуель, розгадування кросвордів та ребусів. В результаті
напруженого змагання перемогла команда хлопців.
У 2017-2018 навчальному році в гімназії працював гурток прикладного програмування
Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України. Основною метою
роботи гуртка є розвиток науково-пошукових вмінь та навичок учнів старших класів гімназії,
формування в них початкових навиків наукового дослідження, що сприяє підвищенню
інтересу учнів до поглибленого вивчення інформатики.
Група учнів Рогатинської гімназії імені Володимира Великого брала участь в
практикумі-лекторії в рамках науково-освітнього проекту «Наука ХХІ ст.: перспективні
напрямки розвитку» МАН України, який проходив 15-16 листопада 2017 року в с. Поляниця
Яремчанського району.
На І-му етап конкурсу-захисту учнівських наукових робіт, в якому від секції
"Інформатика" виступали учасники гуртка прикладного програмування Боднар Ірина (5-Б
клас), продемонструвала програму "Перетворення мір довжин і мас" та Братусь Руслан (6
клас) із роботою "Навчальна програма "Площа поверхні та об’єм геометричних фігур".
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Ірина Михайлівна Березюк
вчитель фізики та інформатики,
спеціаліст вищої категорії, класний опікун 1-Б класу,
педагогічний стаж - 14 років
Працюю в Рогатинській гімназії другий рік. У 2017-2018
навчальному році викладала фізику у 4 класі та інформатику в 1Б, 2-Б, 3-Б, 5-А, 6 класах.
Працюю над проблемою "Використання проектної технології
для розвитку креативного мислення учнів".
Постійно вдосконалюю методику викладання фізики та
інформатики.
Беру
активну участь у роботі
районних методичних об'єднань вчителів.
Учні 4, 5-А та 6 класів взяли участь в І етапі
Всеукраїнських
учнівських олімпіад
з
інформаційних технологій та фізики (Нитчин М.,
Дребот Д., Березюк В., Гураль А., Мандрона А.).
На ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
інформаційних технологій І місце
зайняла
Березюк Вікторія, учениця 5-А класу. Учні 2-Б
класу стали активними учасника Міжнародного
конкурсу з інформатики та комп’ютерної
Урок фізики в 4 класі
грамотності «Бобер - 2018» (11 учасників).
Під час методичних тижнів провела у
грудні спільно з вчителем англійської мови
інтегрований урок інформатика-англійська мова
в 6 класі на тему: «My Native Town: комп’ютерні
публікації та відеоролики». У березні провела
відкритий урок фізики в 4 класі на тему:
«Дослідження електричного кола з послідовним
з’єднанням провідників».
Під час предметного тижня інформатики
та фізики провела відкритий урок інформатики в
5-А класі «Офісні веб-програми для створення
спільних документів».
У 2017-2018 навчальному році пройшла
чергову атестацію, за результатами якої
Перший урок
встановлено відповідність займаній посаді,
«Україна на карті Європи»
присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст
вищої категорії».
Цього року я класний опікун 1-Б класу, у якому навчається 16 учнів:
1. Багрій М.
9. Земба А.
2. Бирич С.
10. Іванило С.
3. Білоус Д.
11. Пастущин О.
4. Бойко О.
12. Патрило К.
5. Верб’яна Л.
13. Печук В.
6. Галущак А.
14. Руда А.
7. Гамаровська Т.
15. Фірман Д.
8. Дубська А.
16. Шиманський М.
День знань 1 вересня розпочався відкритим уроком “Україна на карті Європи”, де були
присутніми і батьки першокласників.
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Основною своєю метою бачу роботу з виховання учнів і згуртування їх у дружний
колектив. Стараюся постійно підтримувати зв'язок з батьками моїх учнів. Інформую їх про
навчання та поведінку гімназистів, разом шукаємо шляхи вирішення проблем.
Діти активні в позакласній роботі, з радістю приймають пропозиції щодо підготовки
різних свят, заходів. Першокласники взяли
активну участь у І етапі конкурсу «Гімназія
має талант», у загальногімназійному святі до
дня Св. Миколая, благодійній акції милоседя
та у конкурсі вертепів. Учні 1-Б класу активні
учасники Свята квітів, гімназійного конкурсу
впоряду та стрілецької пісні, Шевченківського
свята, конкурсів від Рогатинської міськради
«Подаруй ялинці іграшку» та «Великодні
дзвони» (переможцями стали: Білоус Д., Печук
В. та Земба А.). Особливо активними в
позакласних заходах є такі учні класу:
Патрило К., Бирич С., Верб’яна Л., Білоус Д.,
Школа бездоганного етикету
Гамаровська Т., Галущак А., Печук В.
Більше дізнатися про рідну землю, побут та життя рогатинців в давнину ми змогли
відвідавши музей-садибу М. Угрина-Безгрішного. Діти
також змогли побувати на виставці мистецьких робіт
вчителя гімназії І.В.Люльки.
Учні та батьки 1-Б класу отримали незабутні
враження від поїздки до Івано-Франківська під час
весняних канікул. Ми мали змогу відвідати майстерклас з бездоганного етикету ресторану «Надія», а також
піднятися на міську ратушу.
20 квітня для дітей було організовано екскурсію в 16
пожежно-рятувальну частину Рогатинського РВ
УДСНС. Ця екскурсія дала можливість познайомити
першокласників з професією рятувальника та навчити
дітей берегти життя.
Виховний захід
Батьківський колектив бере активну участь у житті
«Їжа народів світу»
нашого класу. Батьки радо допомагають у підготовці
виховних заходів та екскурсій.

Роман Ярославович Жирий
вчитель фізкультури та Захисту Вітчизни
спеціаліст вищої категорії,
педагогічний стаж – 15 років
У процесі вивчення предмета «Фізична культура» учні
1-7 класів працювали над розвитком основних фізичних
якостей, рухових здібностей, формували вміння і навички
ведення здорового способу життя, проведення корисного
дозвілля та активного відпочинку. Уроки фізичної культури
проходили на базі Рогатинської ОДЮСШ. Завдяки цій
можливості учні 1-А та 1-Б класів мали уроки плавання.
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Цього року
позакласна спортивно-масова робота розпочалась із неповторного
загальногімназійного походу в урочище
Перенівка. Крім позитивних вражень, емоцій та
адреналіну для учнів були проведені змагання
із туристичної справи, стрільби, медикосанітарної підготовки та польової кулінарії.
Спортивне життя в Рогатинській гімназії
продовжилось декадою фізичної культури та
спорту. Протягом цієї декади відбувся ряд
заходів. Зокрема, дуже емоційно і напружено
пройшли змагання «Веселі старти» між учнями
1-2 класів. Перемогу в змаганнях святкували
учні 2-А класу. Ще більш напружено пройшли
змагання «Старти надій» між учнями 3-4 класів,
переможець – 4 кл. А ще розпочались і проходять
змагання між класами з міні футболу та гандболу. 11
жовтня на пл. Роксолани відбулося традиційне свято
"Впоряду та патріотичної пісні", присвячене 75-й
річниці створення УПА. Кожен клас марширував і
виконував пісню. Основний кубок та загальну
перемогу отримав 6 клас. До Дня збройних сил
відбулись змагання із стрільби з пневматичної
гвинтівки – кращими виявились учні 6 класу. 25
листопада учні 2-х та 6 класу побували на футзальному матчі "Екстра-ліги" між командами
НФК "УРАГАН" (Івано-Франківськ) - "СОКІЛ" (Хмельницький). Також відвідали музей
клубу НФК "Ураган", де ознайомилися з історією
створення клубу та їх досягненнями.
Учні гімназії успішно виступають і на
районних змаганнях. Так,
команда гімназії
«Сіроманці» (Пилипів М. – командир, Дученко С.,
Магмет А., Могила С., Воляк С., Братусь Р.,
Луцишин Р., Третяк Д.). на районних етапах
Всеукраїнської військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура») в конкурсі «впоряду та стрілецької пісні
«Сіроманці» зайняли перше місце, в конкурсі
«Ватра» та «Стрільби» – друге місце, друге місце в
конкурсі «Медична підготовка», все це допомогло команді зайняти ІІ загальнокомандне
місце та виграти кубок.
На районних змаганнях з настільного тенісу гімназисти вибороли третє місце (Мацюк
В.–к. Третяк М., Фірман Д., Верб’яна Л., Процак
Х.). Команда дівчат з волейболу на районних
змаганнях посіла – 5-6 місце. Окремо можна
відзначити
добрий
виступ
наймолодших
гімназистів з 1 А та 1 Б кл., які здобули 4 – місце у
районному шкільному турнірі з футзалу «Кубок
НФК Ураган».
Також діти, котрі навчаються в Рогатинській
гімназії ім.. Володимира Великого, в позаурочний
час займаються в спортивних школах району. В
2017-2018 н.р. успішно захищали честь не тільки
гімназії, а й району на обласних та Всеукраїнських змаганнях України у багатьох видах
спорту. (Таблиця 1)
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№
1

Прізвище та ім’я
Боднар Ірина

Клас
4Б

2.

Скоробач Стелла

2А

3.

Воненька Вікторія,

2Б

Антоняк Анастасія

2А

Наконечний
Володимир,

5Б

Маслій Назар,

5Б

Ковалишин Олег

4

5.

Костик Андрій

5А

6.
7.
8.

Луцишин Роман
Могила Тарас
Челядин Вадим

6
3Б
3А

9.

Третяк Христина

4

4.

10. Фірман Денис

1Б

Спортивні досягнення
Багаторазовий призер обласних та регіональних змагань із
стрільби.
ІІІ місце в командних змаганнях на чемпіонаті України
з кульової стрільби та виконання нормативу кандидата в
майстри спорту з кульової стрільби.
Регіональні змагання «Весняні проліски» з плавання на
дистанції 200м –І місце
та ІІ місце на дистанції 50м. і 100м. брасом
Переможець комплексної естафети 4х100м - міжобласні
змагання з плавання .
Переможець та призер Обласних змагань та турнірів.
Переможець та призер першості Рогатинської ДЮСШ з
плавання.
Член збірної області з плавання.
Переможець комплексної естафети 4х100м - міжобласні
змагання з плавання .
Переможець та призер обласних змагань та турнірів.
Переможець та призер першості Рогатинської ДЮСШ з
плавання
І місце – на обласному дитячо-юнацькому турнірі з
гандболу «Стрімкий м’яч».
Жовтень 2017р
ІІ місце в дитячо-юнацькому чемпіонаті області з
гандболу. ( в лютому та березні 2018 р.)
І місце – чемпіонаті області з гандболу «Прикарпатська
весна 2018»
І місце – чемпіонаті області з гандболу «Прикарпатська
весна 2018»
Призер обласних змагань та турнірів з футболу
Призер обласних змагань та турнірів з футболу
І місце – Відкритий обласний турнір» Шахові надії
Прикарпаття 2018р».
ІІІ місце – Відкритий обласний турнір »Шахові надії
Прикарпаття 2017р».
Переможець та призер районних змагань з шахів
І місце – обласні змагання з шахів
ІІІ місце – Відкритий обласний турнір »Шахові надії
Прикарпаття 2017р».
ІІІ місце – обласні змагання «Краса скликає друзів»
Переможець та призер районних змагань з шахів
Чемпіон України з настільного тенісу серед юнаків та
дівчат 2003 р.н. в складі команди СДЮСШОР
м.
Рогатин.
Призер районних змагань з настільного тенісу
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Уляна Ігорівна Стечак
вихователь пригімназійного гуртожитку
Протягом 2017-2018 н.р. виховна робота в гуртожитку
проводилась згідно із затвердженим планом. Основні виховні
заходи спрямовано на реалізацію поставленої проблеми:
«Конфліктні ситуації й способи їх подолання». На початку
семестру в гуртожитку було організовано учнівське
самоврядування, чергування в кімнатах та їдальні.
У гуртожитку проведено ряд заходів згідно із
методичними рекомендаціями з виховної роботи на 2017- 2018 н.р.
- національно-патріотичне виховання,
- фізичне виховання,
- художньо-естетичне виховання,
- трудове виховання.
Провела
відкриті
виховні
заходи
«Національна символіка», «Пісня буде поміж
нас…».
Було
проведено виховні
години
з
психологом на тему толерантності, виховна година
«Життя - як цінність» на основі перегляду
художнього фільму «Емелі».
Організувала екскурсії у музей Угрина –
Безгрішного на виставку робіт О.Бойкевита та І.В. Люльки.
Організувала і провела екскурсію на біржу праці, де
працівники провели анкетування з учнями на тему вибору
професій.
Взяли участь у районному конкурсі «Подаруй
ялинці
іграшку».
Відвідали
уроки
майстер - класу.
З
учнями
організували і провели
вечори відпочинку до
Нового року, на День
святого Валентина .
Систематично проводяться заходи з охорони
здоров'я
та
фізичного
розвитку,
попередження
травматизму й нещасних випадків, протипожежної
безпеки, правил дорожнього руху.
Діти в гуртожитку проводять багато часу, тому
стараємось створити у ньому домашню атмосферу.
Кожного четверга проводимо генеральне прибирання. Займаємося благоустроєм території
гуртожитку.
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Надія Мирославівна Тичківська
бібліотекар, стаж – 14 років
Важливу
роль
у
засвоєнні
шкільної
програми,організації навчальної діяльності та
дозвілля учнів відіграє бібліотека.
Весь навчальний та виховний процесс в
гімназії починається саме з неї.
Робота в бібліотеці проводилась згідно з
планом роботи, який є складовою частиною плану навчально-виховної роботи гімназії і
затверджується директором навчального закладу.
У 2017-2018 навчальному році в
бібліотеці налічувалось 255 читачів. Це учні,
вчителі, працівники, батьки.
Навчальна література була видана учням
своєчасно згідно із графіком та надходженням
до бібліотеки.
В індивідуальному порядку з читачами
проводились бесіди щодо вибору книг, про
бережливе ставлення до підручників, про
своєчасне повернення літератури.
Цікавими і змістовними були тематичні
виставки, функціонували постійні виставки:
«Україна – єдина країна», «Трагічні уроки історії», «День соборності України», пам’яті
Героїв Майдану «Ти ж на моїм серцю лежав… , «Пам’яті жертв голодомору», «Кобзареве
слово», «Чорнобиль – біль та скорбота України».
Проводились заходи, за допомогою яких учні залучалися до читання.
Це і «Посвята в читачі», «Кращий читач класу».
Систематично проводилась робота з оформлення тематичних папок, документації,
пов’язаної з інвентаризацією, списанням застарілої літератури, оформлення періодичних
видань, одержання підручників, видачі на
початку та збирання їх в кінці навчального
року.
Згідно з актом №2 провела списання
застарілої (зношеної) літератури. Зокрема,
списано підручники видання 2005 – 2009
років в кількості 3790 примірників на суму
33 663 грн., - художньої літератури в
кількості 321 на суму 6 350 грн.
Здійснено передплату періодичних
видань на суму 1 529.60 грн.
За накладними з райво протягом
цього
навчального
року
надійшли
підручники та художня література в такій кількості:
7клас : 82 підручники на суму 4 098 грн.;
8клас : 38 – на суму 899грн.;
9 клас: 756 - на суму 24 622грн.;
10клас: 20( Основи ХЕ) на суму 780грн.
Художня література в кількості 657 прим. на суму 18738грн.
Цікаво пройшов місячник шкільних бібліотек під гаслом «Шкільна бібліотека – за
здоровий спосіб життя». Були проведені конкурси на кращий малюнок, реферат. Особливою
була робота учениці 2-А класу Анастасії Лаби « Я за здоровий спосіб життя».
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Успішно пройшов «Тиждень шкільного підручника» з 19. 02 по 23.02 2018р.
За підсумками конкурсу «Читач року» визнано переможців по класах
1-А клас Саган Арсен
2-А клас Онищенко Ірина, Патрун Андрій
2-Б клас Мацюк Діана
3-А клас Гелей Богдана
3-Б клас Сворак Богдан
4 клас Олійник Олеся, Дика Іванна
7 клас Галак Ольга
Уся робота, проведена бібліотекою, дає мені нагоду сподіватись, що для всіх моїх
читачів бібліотека протягом всього навчального року була цікавим центром культури та
спілкування; сучасним освітнім центром; центром збереження та розвитку культурної
спадщини та формування інформаційної культури учнів.
З метою бібліотечної самоосвіти протягом року відвідувала заплановані семінари та
пройшла атестацію шкільного біблотекаря.

Іванна Ярославівна Гучок
Медична сестра
У 2017-2018 навчальному році медичними препаратами
гімназія імені Володимира Великого була забезпечена повністю.
Була надана перша кваліфікована медична допомога дітям,
педагогам та допоміжний персоналу.
Діти до гімназії
приймаються з повним медичним
оглядом, відмітками про щеплення та групою здоров'я дитини.
Розподіл учнів гімназії за групами здоров'я:
2017-2018
Кількість

%

Основна

150

69%

Підготовча

50

23%

Спеціальна

18

8%

Звільнення

0

Всього учнів

218

Моніторинг проходження обов’язкових медичних
оглядів серед учнів школи
При організації проходження учнями обов’язкових медичних профілактичних оглядів
керуюся схемою періодичності обов’язкових медичних профілактичних оглядів учнів
загальноосвітніх навчальних закладів.
2017-2018н.р.
Кількість учнів
218
Кількість учнів, які пройшли огляд та надали довідку №086-1/о
218
Кількість учнів, які не пройшли огляд та не надали довідку №086-1/о
У закладі медичною сестрою проводиться огляд дитини, опитування батьків, а при
виявленні ознак захворюваності дитина направляється до дитячої поліклініки.

69

Оглядів учнів у гімназії
Систематично один раз в місяць проводиться огляд на педикульоз, коросту та
грибкові захворювання, результати заносяться в журнал огляду.
У листопаді проводили планований огляд дітей при присутності чергового лікаря
Марків О І на виявлення порізів шкірних покривів.
Проводили флюорографічне обстеження учнів відповідної вікової категорії згідно з
графіком, за результатами якої хворих дітей не виявлено.
Профілактичні щеплення
Здійснюю контроль за виконанням календаря щеплень кожним учнем відповідно до
чинного законодавства. Планування щеплень складаю на рік та помісячно. Узагальнена
інформація занесена до форми первинної облікової документації №064/о, форми 063
Профілактичні щеплення проводять згідно із календарем щеплень, після огляду
лікаря за згодою одного з батьків або особи, що їх замінює, у лікувально-профілактичному
закладі .
Було взято участь у щорічному плановому проведенні туберкулінодіагностики
методом проведення постановки проби Манту, за результатами якої хворих дітей не
виявлено.
Відомості про проведення вакцинації АДП
2017-2018
АДП

Кількість дітей, які отримали щеплення
20 учнів

Робота у гуртожитку
Систематично один раз в тиждень проводиться огляд на педикульоз, коросту,
інфекційні захворювання.
Виконання норм харчування
При організації харчування ми керуємося нормативно — правовими документами в
галузі освіти, охорони здоров'я, іншими нормативно — правовими актами, що регулюють
питання стосовно харчування дітей.
Усі продукти харчування завозяться із належними супроводжувальними
документами.
З метою попередження кишково-шлункових захворювань в ЗНЗ постійно
дотримуються правил прийому продуктів від постачальника, термінів зберігання продуктів,
правила товарного сусідства та технології приготування їжі. Особлива увага приділяється
санітарно-гігієнічному стану харчоблоку та особистій гігієні працівників.
Проводиться щодня:
- контроль за санітарно-гігієнічним станом харчоблоку,
- дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в харчоблоці,
- виконання санітарних вимог до приготування їжі,
- контроль режиму миття посуду та прибирання приміщення;
- бракераж сирої і готової продукції,
- контроль за термінами реалізації продуктів;
- контроль персоналу харчоблоку на наявність гнійничкових захворювань та
розладів шлунково-кишкового тракту.
На харчоблоці організовано ведення такої документації:
 Журнал бракеражу сирої продукції;
 Журнал бракеражу готової продукції;
 Журнал здоров’я працівників харчоблоку;
 Книга санітарного стану харчоблоку;
 Меню-розкладка;
 Щоденні меню;
 Двотижневе перспективне меню;
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Володимир Мирославович Благий
інженер-електронік

У 2017-2018 навчальному році здійснював
підготовку електронно-обчислювальних машин до
роботи, технічний огляд окремих пристроїв і вузлів,
контролював параметри і надійність електронних
елементів устаткування, організовував технічне
обслуговування електронної техніки, забезпечував її
працездатний стан, проведення профілактичного і поточного ремонту.
Контролював внесення в програму "Курс. Школа" належних даних. Доводив до
відома директора інформацію про надходження змісту електронної пошти. Оновлював дані
на порталі "Мої знання" та "ІСУО". Публікував новини і фото на сайті Рогатинської гімназії
імені Володимира Великого, а також вдосконалював дизайн та складову сайту.
Цього навчального року Рогатинська гімназія була зареєстрована у програмі G-Suite,
яка надає працівникам і учням можливість користуватися всіма можливостями додатків
Google, створювати навчальні класи, спілкуватись, обговорювати навчальні теми, давати
домашні завдання і т.д.
Уживав заходів щодо своєчасного і якісного виконання ремонтних робіт згідно із
затвердженою документацією. Здійснював контроль за проведенням ремонту
і випробувань устаткування, за додержанням інструкцій з експлуатації, технічного догляду за
ним. Брав участь у перевірці технічного стану електронного устаткування, проведенні
профілактичного огляду, прийманні устаткування з капітального ремонту, а також у
прийманні і введенні в експлуатацію нового устаткування.
Здійснював технічний огляд окремих пристроїв і вузлів, підготовку електроннообчислювальних машин до роботи, контролював параметри і надійність електронних
елементів устаткування, проводив тестові перевірки з метою своєчасного виявлення
несправностей, усував їх.
Вивчав можливості підключення додаткових зовнішніх пристроїв до електроннообчислювальних машин з метою розширення їх технічних можливостей. Складав замовлення
на електронне устаткування і запасні частини, технічну документацію на ремонт, звіти про
роботу. Проводив контроль за своєчасним забезпеченням електронної техніки запасними
частинами і матеріалами.
Здійснював технічну підтримку на різних гімназійних заходах:
Протягом року здійснював технічне редагування та випуск інформаційного вісника
«Молода нація».
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