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Ігор Васильович Доронюк
директор гімназії,
заслужений працівник освіти України
Завершується ювілейний 25 навчальний рік
відновленої Рогатинської гімназії. Яким він був
для нас, учителів та учнів? Як і кожний рік –
особливим. Були перемоги та поразки, злети та
падіння.
До уваги читача в
цьому звіті
інформація про роботу нашого навчального
закладу в 2016-2017 н.р.
Окрім напруженої праці учителів та учнів на уроках та в позаурочний час, рік
видався цікавим на різноманітні події .
Найперше, бо це наше головне завдання, хочу відзначити успіх гімназистів та
учителів гімназії за підсумками ЗНО - 2016. З усіх 8 предметів наша гімназія зайняла 127
місце (середній бал 164,65) з 9969 навчальних закладів України. А серед навчальних
закладів області - 5 місце. Це результат напруженої співпраці учнів та учителів протягом
не одного року.
А на Всеукраїнських предметних олімпіадах та обласному етапі конкурсу - захисту
робіт МАН цього року учні нашої гімназії зайняли призових місць 11 та 3 відповідно. Це
теж хороший результат.
В особливо теплій атмосфері в кінці жовтня пройшли урочистості з нагоди 25 річчя відновлення діяльності Рогатинської гімназії, за що хочу висловити слова подяки
усім учителям. учням, випускникам та батькам, які долучились до проведення цього свята.
Традиційною за участю батьків,
учителів, учнів та випускників
була і цьогорічна Розколяда. А в
часі Різдвяних свят окрасою
міста став корпус
нашої
гімназії, яку прикрасили учні та
учителі навчального закладу. За
сприяння Рогатинської міської
ради
група учнів гімназії
відвідала Ірпінську школу № 12.
У листопаді Рогатинська
гімназія урочистою Академією
вшанувала пам'ять о.Івана Музички.
Вагомим здобутком нашої гімназії стала перемога учнів 1-х класів у шкільному
турнірі з міні-футболу "Кубок НФК "Ураган".
У лютому після проведеного конкурсу гімназія дала направлення на навчання
влітку 2017 р. в Гарвардський Український Літній Університет випускниці гімназії
Яновській Христині. Ми сподіваємось, що, подолавши всі бюрократичні перепони,
Христина зможе два місяці безкоштовно навчатись у Гарварді.
І ще одна закордонна мандрівка відбулась в кінці квітня. Ансамбль бандуристів
нашої гімназії на запрошення Благодійного фонду Pro Ukraine e.V, президентом якого є
пані Віра Буш, з честю представляв Україну в Німеччині.
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У 2016-2017 навчальному році в гімназії працювало 28 педагогічних працівників, з
них 27 вчителів та 1 вихователь пригімназійного гуртожитку. За сумісництвом вчителем
німецької мови працює Язловецька Г.В. На початок навчального року завершили свою
педагогічну діяльність і пішли на пенсію учитель фізкультури Трушак Є.С та вихователь
гуртожитку Паскур Г.В. У декретну відпустку пішла учитель англійської мови Карпаш
Ольга Михайлівна. У цьому році педагогічний колектив гімназії поповнився новими
працівникам. На роботу прийняті учитель інформатики Березюк І.М., учитель англійської
мови Рубашна О.А., вихователь Стечак У.І. та педагог-організатор Онищенко І.П.
Усі вчителі, які працюють в гімназії, мають вищу освіту. Серед них - 1
заслужений
працівник
освіти
України,
1 заслужений учитель
України, 10 вчителів-методистів, 8
Вчителі вищої
1
категорії
3
1
старших
вчителів.
Серед
28
Вчитель першої
педагогічних працівників 23 вчителів
категорії
мають вищу категорію, 1- першу
Вчитель другої
категорії
категорію, 1- другу категорію, 3 23
Спеціаліст
спеціаліст.
У гімназії працює 16 постійних
працівників
технічного
та
допоміжного персоналу.
Учнівський колектив гімназії в цьому році складався з 218 учнів, які навчалися в 11
класах. Цього навчального року завдяки спільним зусиллям учителів, батьків та учнів ми
змогли набрати дітей у два перші класи. Учні, які навчаються у нас в гімназії, це
переважно діти з сільської місцевості (більше 46,76 %). Продовжує діяти пригімназійний
гуртожиток для 15 учнів.
Для стимулювання творчої праці учня в гімназії вже 14 років діє рейтингова
система. В кожному класі визначаються кращі учні за трьома критеріями: навчання,
творчість, поведінка. До вашої уваги рейтинг кращих 5 учнів з кожного класу гімназії за
підсумками 1 семестру.
1-А клас
Лаба Анастасія, Скробач Стелла, Коблан Христина, Било Христина, Білоус Валерія
1-Б клас
Шкварок Софія, Дарміць Софія, Бабій Ярина, Паньків Максим, Мацюк Діана
2-А клас
Гелей Богдана, Кізима Юлія, Галушка Павло, М, Юськів Ярина, Мельник Станіслав
2-Б клас
Винничук Уляна, Горіла Ірина, Олійник Анастасія, Бирич Роман, Воробець Ілона
3-клас
Дребот Діана, Нитчин Марта, Боднар Остап, Марунчак Анастасія, Савків Христина
4-А клас
Копина Яна, Стиславська Анастасія, Гураль Анжела, Кліщ Вікторія, Котлярова Ірина
4-Б клас
Боднар Ірина, Івасина Ірина, Головльова Сніжана, Відоцька Мирослава, Юревич Соломія
5 клас
Корендович Вікторія, Могила Софія, Пилипів Марія, Жуковська Олена, Воляк Святослав
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6-клас
Сліпенький Юрій, Галак Ольга, Дяків Христина, Боянівська Марта, Рябчук Надія
7-А клас
Бордун Ганна, Климців Назарій, Бойчак Мар’яна, Дудар Іванна, Вовк Марія
7-Б клас
Бродіна Емма, Винничук Ольга, Туркалевич Анна, Рудак Світлана, Шиманська Уляна
Учні та учителі Рогатинської гімназії і в цьому році показали хороший результат
на районному, обласному та Всеукраїнському етапі предметних олімпіад з базових
предметів. 7 учителів гімназії підготували 11 переможців олімпіад, а 5 керівників
наукових робіт МАН підготували 3 переможців. З 27 у районі – 11 це учні гімназії (40.73
%). Більш детальну інформацію про учнів та їхніх наставників ви отримаєте на сторінках
цього звіту.
Проте на деяких досягненнях хочу зупинитися окремо. Це виступ команди біологів
Рогатинської гімназії під керівництвом учителя Чубатої М.С. – 3 учасники – 3 призери та
команди географів під керівництвом учителя Бродіної В.В. - 4 учасники – 3 призери.
Як і в минулому році, у цьому навчальному році продовжувалась тісна співпраця
з Благодійним фондом Pro Ukraine e.V., керівником якого є пані Віра Костюк Буш. Учні
та учителі гімназії отримали подарунки до 1 Вересня, Різдва та Великодня. Програма
“Гарячі обіди” діяла і цього року для 45 учнів гімназії. Профінансовано навчання гри на
бандурі та цьогорічну поїздку групи учнів до Німеччини.
Минулого року міська рада дотрималась обіцянки та виділила на підготовку
гімназії до нового навчального року 56 тис. грн. Крім того, влітку 2016 року за кошти
міської ради відремонтовано фасад центрального корпусу. Цього року міська рада теж
пообіцяла виділити на поточний ремонт 50 тис грн.
Навчальний рік підходить до завершення, але попереду ще ДПА для 5 класу та
ЗНО для 7 класів. Ми віримо, що наші учні успішно здолають цей бар’єр та зможуть
реалізувати свої мрії. А для всіх інших класів протягом 14 днів - з 29 травня по 16 червня будуть відчинені двері англомовного оздоровчого табору.

Євген Сидорович Погурало
заступник директора з навчальної роботи
Зацікав, щоб пізнати,
навчай, щоб уміти вчитися,
твори, щоб осмислити пізнання
У 2015-2016 навчальному році навчався 201 учень, із
них 67 учнів закінчили навчальний рік з високим рівнем
досягнень, що становить 33,1 % від всіх учнів гімназії.
Найкращих результатів досягли учні 1, 2А, 3, 6Б, 7Б класів
(класні керівники Скарбовська Г.Я., Ольвач Н.В., Гаврись
Г.Я., Климців О.Б., Чубата М.С., Стасів М.Р.,). 5 клас
закінчило 19 учнів, з них 7 одержали свідоцтво з відзнакою
(Боянівська Марта, Відоцька Юліана, Галак Ольга, Дяків
Христина, Мацюк Вікторія, Рябчук Надія, Сліпенький Юрій). 7 клас закінчило 27 учнів, з
них 5 нагороджені золотою медаллю «За особливі успіхи у навчанні» (Гарбуз Ірина,
Головко Руслана, Журавінська Оксана, Петрунів Христина, Чубата Ярина) і 5 - срібною
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медаллю «За успіхи у навчанні» (Антоняк Юлія, Васильців Вікторія, Мандрона МаріяВладислава, Оксенюк Анастасія, Харченко Андріана), а Бабій Марта, Андрусяк Іван,
Галяс Олександр, Шеремета Богдан нагороджені Похвальною грамотою «За особливі
досягнення у вивченні окремих предметів».
Педагогічний колектив гімназії планував та проводив навчальну роботу у 2016-2017
н.р. відповідно до рекомендацій Міністерства освіти і науки України № 1/9-296 від
09.06.2016р. «Про структуру 2016-2017 н.р. та навчальні плани загальноосвітніх
навчальних закладів».
Вчителі гімназії при плануванні навчального матеріалу на 2016-2017 н.р.
використовують програми та підручники, рекомендовані Міністерством освіти і науки
України (лист від 17.08.2016р. №1/9-437), Методичні рекомендації щодо вивчення
навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2016-2017 н.р.
Навчальні заняття організовано за семестровою системою: І семестр – з 01 вересня
по 31 грудня 2016 року, ІІ семестр – з 20 січня по 26 травня 2017 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 24 жовтня по
30 жовтня, зимові з 02 січня по 19 січня, весняні з 27 березня по 02 квітня.
У цьому навчальному році навчається 218 учнів у 11 класах, з них 102 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 до навчання
відповідно до їхнього професійного самовизначення учні 6 і 7А класів навчаються за
історичним профілем.
Педагогічний колектив гімназії в цьому навчальному році працював над
перетворенням знань на інструмент творчого сприйняття світу у розвитку важливого для
всього людства мислення, формуванням пізнавальних інтересів, які мають дуже велике
значення для розвитку особистості, оскільки вони спонукають до пошуку нових знань,
нових умінь, нових способів роботи, роблять діяльність людини більш активною,
енергійною у цих пошуках.
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 2016-2017 н.р. та наказу № 98 від
28.09.2016р. по Рогатинській гімназії імені Володимира Великого “Про проведення І етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін у 2016-2017 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
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2016-2017 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 взяло участь 370 учнів.
Найбільше учнів брали участь в олімпіадах з рідної мови – 41, математики – 59, англ. мови
– 36, історії – 35, географії – 25, біології – 50, хімії – 24, образотворчого мистецтва - 20 та
ОХЕ – 24, правознавства - 17 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
Інформаційні
технології
Українська
мова
Історія
Англ мова
Математика
Фізика
Географія
Біологія
Хімія
Інформатика
ОХЕ
Астрономія
Оразотворче
мистецтво
Нім мова
Право
Економіка
РАЗОМ

К-сть учнів по класах, які брали участь в І етапі Всеукраїнських
учнівських предметних олімпіадах з базових дисциплін
1А 1Б
2
2Б
3
4А 4Б
5
6
7
7Б Всього
А
А
3
3
6
7

10

10

4

3

2

3

3

7

1

6

6

9

5

41

4
6
3
3
5
5
7

4
9
9
4
6
13
2

9
4
4
2
4
7
5

11
6

1

6
9
3
2
4
11
6

4

2

1

3

3

1
1

1
2
8
1
6
4
3
1
1

35
36
59
12
25
50
24
1
24
1
20

1
1
2
39

13
17
6
370

6

13

7
5

7
4

10

14

5

6

31

10

55

42

67

9
3
59

3
1
42

Найкращих успіхів досягли такі учні: Бродіна Емма 8 ол. – 8 – І м. – 7Б кл.;
Сліпенький Юрій 10 ол. – 6 – І м., 1 – ІІ м., 1 – ІІІ м., Галак Ольга 8 ол. – 4 – І м., 2 – ІІ м., 2
– ІІІ м., Рябчук Надія 7 ол. – 5 – ІІ м., 1 – ІІІ м. – 6 кл.; Корендович Вікторія 6 ол – 4- Ім., 1 –
ІІІ м., Пилипів Марія 6 ол. – 1 – І м., 2 – ІІ м., 2 – ІІІ м. – 5 кл.; Боднар Ірина 7 ол. – 1-І м., 1
– ІІ м., 3 – ІІІ м., Відоцька Мирослава 6 ол. – 1- Ім., 2 – ІІ м., 2 – ІІІ м., Головльова Сніжана
7 ол. - 1 – Ім., 1 – ІІм., 2 – ІІІм., Івасина Христина – 6 ол. 2 –Ім., 2- ІІм., 1- ІІІм., Юревич
Соломія 4 ол. – 1- Ім., 1- ІІ м. – 4Б кл.; Гураль Анжела 6 ол. 1 – Ім., 4 – ІІ м., 2 – ІІІ м., Кліщ
Вікторія 6 ол. – 1 – І м., 3 – ІІ м., 1 – ІІІм., Березюк Вікторія 5 ол. -3 – ІІІ м., Луців Анастасія
5 ол. – 2 – ІІ м., 1 – ІІІм., Копина Яна 8 ол. – 3 – І м., 3 – ІІм., 2 – ІІІм., Стиславська
Анастасія 8 ол. – 3 – Ім., 2 – ІІ м., 2 – ІІІм. – 4А кл.; Дребот Діана 4 ол – 2 - Ім., 1- ІІм., 1 –
ІІІ м., Марунчак Анастасія 4 ол. 1 – ІІм., 3 – ІІІм. – 3 кл.; Винничук Ольга 5 ол. 2 – І м., 2 –
ІІ м., 1 – ІІІ м., Рудак Світлана 6 ол. 1 – І м., 4 – ІІ м., 1 – ІІІ м., Коцюбка Христина 3 ол. 1 –
І м., 2 ІІІ м., Шиманська Уляна 6 ол. 4 – ІІ м., 1 – ІІІ м., Туркалевич Анна 2 ол. 2 – І м. – 7Б
кл., Бордун Ганна 4 ол. 1 – І м., 1 – ІІ м., 2 – ІІІ м., Вовк Марія 3 ол. 1 – ІІ м., 2 – ІІІ м. - 7А
кл.; Базилевич Вікторія 5 ол. 2-І м., 3 – ІІІ м., Дученко Ігор 2 ол. 1 – І м., 1 – ІІІ м., Дяків
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Христина 3 ол. 3 – ІІ м., Боянівська Марта 3 ол. 2- І м., 1 – ІІ м. – 6 клас; Братусь Руслан 3
ол. 1 – Ім., 1 – ІІ м., Воляк Святослав 3 ол. – 1 – Ім., 1 – ІІ м., Жуковська Олена 6 ол. 1–І м.,
1 – ІІ м., Магмет Анастасія 8 ол. 1 – ІІ м., 2 – ІІІ м., Мандрона Андріана 6 ол. 1 – ІІ м., 3 – ІІІ
м., Могила Софія 3 ол. 1 – І м., 1 – ІІІ м., Цап Ліана 2 ол. 1 – І м. – 5 кл.; Боднар Остап 3 ол.
1 – І м., 1 – ІІ м., Нитчин Марта 2 ол. 1 –І м., 1 – ІІ м. – 3 кл.; Винничук Уляна 2 ол. 1 – І м.,
1 – ІІ м., Горіла Ірина 2 ол. 1 – І м., 1 – ІІІ м., Олійник Анастасія 2 ол. 2 – ІІ м. – 2Б кл.;
Гелей Богдана 2 ол 1 – ІІ м., 1 – ІІІ м., Кізима Юлія 2 ол. 2 – ІІІ м. – 2А кл.; Дарміць Софія 2
ол. 1 – ІІ м., 1 – ІІІ м., Когут Маргарита 2 ол. 1 – ІІ м., 1 – ІІІ м. – 1Б кл.; Коблан Христина,
Лаба Анастасія, Підбережна Анастасія взяли участь в одній олімпіаді і зайняли ІІ місце.
В 1-2 класах була проведена олімпіада з математики та ОХЕ, в яких взяло участь 1А
кл. – 10 учні, 1Б кл. – 14 учнів, 2А кл. – 5 учнів, 2Б кл. – 6 учнів.
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 85 учнів з яких 81 стали переможцями, зокрема, 36 учнів зайняли
І-ше місце, 27 – ІІ-ге і 18 – ІІІ.
Результативність виступу учнів гімназії на ІІ етапі наведена в таблиці:
К-сть учасників
І м.
ІІ м.
ІІІ м.
Разом
Укр. мова
8
3
2
3
8
Історія
8
3
3
2
8
Англ. мова
8
4
3
1
8
Хімія
7
4
3
8
Інформаційні технології
2
1
1
2
Математика
8
3
1
2
6
Географія
4
2
2
4
Фізика
6
2
3
5
Біологія
9
4
5
9
Інформатика
1
1
1
Астрономія
1
1
1
Образотворче мистецтво
2
1
1
2
ОХЕ
8
2
2
4
8
Правознавство
7
2
2
2
6
Економіка
3
2
1
3
Німецька мова
3
3
3
Всього
85
36
27
18
81
Переможці ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
№
Прізвище та ім’я учня
клас
Зайняте
Прізвище, ім’я та по батькові
за/п
місце
вчителя
МІЖНАРОДНИЙ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
1
Шкварок Софія
1Б
І
Мартинюк У.Л.
2
Дарміць Софія
1Б
ІІІ
3
Кліщ Вікторія
4А
ІІ
Колбаснікова Г.В.
4
Стиславська Анастасія
4А
ІІ
5
Могила Софія
5
ІІІ
Мартинюк У.Л.
6
Винничук Ольга
7Б
І
Скарбовська Г.Я.
ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО
1
Боднар Остап
3
І
Люлька І.В.
2
Корендович Вікторія
5
ІІ
ІСТОРІЯ
1
Стиславська Анастасія
4А
І
Городецька Н.М.
2
Гураль Анжела
4А
ІІ
7

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

Івасина Ірина
Головльова Сніжана
Корендович Вікторія
Галак Ольга
Сліпенький Юрій
Бродіна Емма

4Б
4Б
5
6
6
7Б

ІІ
Городецька Н.М.
ІІІ
ІІІ
Яновський Б.А.
І
Доронюк І.В.
ІІ
І
Городецька Н.М.
ХІМІЯ
Дребот Діана
3
ІІ
Кліщ Вікторія
4А
ІІ
Копина Яна
4А
І
Пилипів Марія
5
ІІ
Климців О.Б.
Галак Ольга
6
І
Сліпенький Юрій
6
І
Туркалевич Анна
7Б
І
ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
Дяків Христина
6
ІІ
Чопик В.М.
Бродіна Емма
7Б
І
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Кліщ Вікторія
4А
І
Копина Яна
4А
І
Окрепка Р.Г.
Юревич Соломія
4Б
ІІ
Жуковська Олена
5
ІІ
Бирич О.П.
Боянівська Марта
6
І
Окрепка Р.Г.
Галак Ольга
6
ІІ
Рубашна О.А.
Сліпенький Юрій
6
ІІІ
Окрепка Р.Г.
Винничук Ольга
7Б
І
Ольвач Н.В.
ГЕОГРАФІЯ
Івасина Ірина
4Б
ІІ
Корендович Вікторія
5
ІІ
Сліпенький Юрій
6
І
Бродіна В.В.
Бродіна Емма
7Б
І
МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ПЕТРА ЯЦИКА
Дарміць Софія
1Б
ІІІ
Мартинюк У.Л.
Шкварок Софія
1Б
ІІІ
Олійник Анастасія
2Б
ІІ
Скарбовська Г.Я.
Горіла Ірина
2Б
ІІІ
Боднар Ірина
4Б
ІІІ
Колбаснікова Г.В.
Гураль Анжела
4А
ІІІ
Кліщ Вікторія
4А
ІІ
Могила Софія
5
ІІІ
Мартинюк У.Л.
Сліпенький Юрій
6
ІІІ
Колбаснікова Г.В.
Туркалевич Анна
7Б
ІІ
Скарбовська Г.Я.
ПРАВОЗНАВСТВО
Корендович Вікторія
5
ІІ
Пилипів Марія
5
ІІІ
Дяків Христина
6
І
Базилевич Вікторія
6
ІІІ
Яновський Б.А.
Бордун Ганна
7А
І
Шиманська Уляна
7Б
ІІ
МАТЕМАТИКА
Горіла Ірина
2Б
І
Винничук Уляна
2Б
ІІІ
Стиславська Анастасія
4А
І
Стасів М.Р.
Копина Яна
4А
ІІІ
8

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

Сліпенький Юрій
Бродіна Емма

ІІ
Покришка І.Ю.
І
ФІЗИКА
Боднар Ірина
4Б
І
Відоцька Мирослава
4Б
І
Стиславська Анастасія
4А
ІІІ
Гураль Анжела
4А
ІІІ
Костюк Л.М.
Головльова Сніжана
4Б
ІІІ
НІМЕЦЬКА МОВА
Копина Яна
4А
І
Боднар Ірина
4Б
І
Язловецька Г.В.
Винничук Ольга
7Б
І
УКРАЇНСЬКА МОВА
Нитчин Марта
3
ІІІ
Дребот Діана
3
ІІІ
Колбаснікова Г.В.
Стиславська Анастасія
4А
І
Копина Яна
4А
ІІ
Могила Софія
5
І
Мартинюк У.Л.
Сліпенький Юрій
6
ІІІ
Колбаснікова Г.В.
Бродіна Емма
7Б
І
Скарбовська Г.Я.
Бордун Ганна
7А
ІІ
БІОЛОГІЯ
Івасина Христина
4Б
ІІ
Котлярова Ірина
4А
ІІ
Боднар Ірина
4Б
ІІ
Воляк Святослав
5
ІІ
Чубата М.С.
Галак Ольга
6
ІІ
Сліпенький Юрій
6
І
Журавінський Юрій
6
І
Бродіна Емма
7Б
І
Туркалевич Анна
7Б
І
ІНФОРМАТИКА
Рудак Світлана
7Б
ІІ
Чопик В.М.
ЕКОНОМІКА
Рябчук Надія
6
І
Ставничий Назарій
6
ІІ
Бабій І.О.
Рудак Світлана
7Б
І
АСТРОНОМІЯ
Бойчук Мар’яна
7А
ІІІ
Погурало Є.С.
ОСНОВИ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ
Винничук Уляна
2Б
І
Нитчин Марта
3
ІІІ
Головльова Сніжана
4Б
І
Цап Ліана
5
ІІ
Веркалець І.Б.
Марків Василина
5
ІІІ
Базилевич Вікторія
6
ІІ
Стіжак Степан
7А
ІІІ
Коцюбка Христина
7Б
ІІІ
6
7Б

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., Бирич О.П., Ольвач Н.В., Окрепкою Р.Г., Карпаш
О.М., Рубашною О.А. 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., Бродіною
В.В., Климців О.Б., Погуралом Є.С., Веркалець І.Б., Люлькою І.В., Язловецькою Г.В.
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За підсумками ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін 25
учнів гімназії взяли участь в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії,
хімії, біології, математики, економіки, української, англійської, німецької мов, фізики,
історії, правознавства, інформаційних технологій. Із них 11 стали переможцями, а 11 учнів
зайняли з IV по Х місце.
Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін
№
Прізвище та ім’я учня
клас
Зайняте
Прізвище, ім’я та по батькові
за/п
місце
вчителя
ІСТОРІЯ
1
Галак Ольга
6
ІІІ
Доронюк І.В.
2
Бродіна Емма
7Б
ІІІ
Городецька Н.М.
НІМЕЦЬКА МОВА
1
Винничук Ольга
7Б
ІІІ
Язловецька Г.В.
ГЕОГРАФІЯ
1
Івасина Ірина
4Б
ІІІ
Бродіна В.В.
2
Сліпенький Юрій
6
ІІ
3
Бродіна Емма
7Б
І
ХІМІЯ
1
Туркалевич Анна
7Б
ІІІ
Климців О.Б.
БІОЛОГІЯ
1
Сліпенький Юрій
6
ІІІ
Чубата М.С.
2
Журавінський Юрій
6
ІІІ
3
Туркалевич Анна
7Б
ІІІ
УКРАЇНСЬКА МОВА
1
Бродіна Емма
7Б
ІІІ
Скарбовська Г.Я.
Найкращих успіхів на ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах досягли:
Бродіна Емма, яка брала участь у 4 олімпіадах і в 3 Стала переможцями (1- Ім., 2 – ІІ м., 1
– ІІІ м.), Туркалевич Анна (2 олімпіади і 2 – ІІІ м.), Винничук Ольга (2 олімпіади 1 – ІІІ м.,
1 – VІ м.) – 7Б кл., Сліпенький Юрій (3 олімпіади 1-ІІ м., 1 – ІІІ м., 1 – Х м.), Галак Ольга
(2 олімпіади 1 – ІІІ м., 1 – V м.), Журавінський Юрій (1 олімпіада і 1 – ІІІ м.) -6 кл., Івасина
Христина (1 олімпіада і 1 – ІІІ м.) – 4Б кл..
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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., Скарбовської
Г.Я., Климців О.Б., Доронюка
І.В.,
Городецької
Н.М.,
Язловецької Г. В.
Слід також відмітити, що
вчителі
Бродіна
В.В.
підготувала 3 переможці, з них
одне перше місце, Чубата М.С. три переможці.
У ІV етапі Всеукраїнської
учнівської олімпіади з географії
брала участь учениця 7-Б класу
Бродіна Емма, де зайняла ІV
місце (вчитель Бродіна В.В.).
В 2016-2017 навчальному році було проведено такі педагогічні ради:
- Реалізація на уроках виховних можливостей предмета «Зарубіжна література»;
- Використання навчальних комп’ютерних програм з метою активізації учнів,
підвищення рівня їхніх навчальних досягнень на уроках хімії;
- Підвищення пізнавальної активності учнів на уроках природознавства, географії,
економіки формами колективної, групової та індивідуальної діяльності;
- Формування в гімназистів свідомого ставлення до власного здоров’я засобами
предметів «Фізична культура» та «Захист Вітчизни»
З метою забезпечення повноцінного розвитку учнів гімназії, охорони та зміцнення
здоров'я, формування фізичних здібностей особистості, у прагненні до оволодіння
санітарно-гігієнічними 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 24.04 по 28.04.2017р. проходив тиждень знань з
основ безпеки життєдіяльності на тему: «Небезпека вдома й на вулиці», під час якого були
проведені заходи:
- Зустріч учнів 1-х, 2Б класів з провідним фахівцем Рогатинського РВ УДСНС Зарембою
П.М.;
- 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. провели відеолекторій з учнями 3-5 класів на тему:
«Твоє здоров’я»;
- Вчитель образотворчого мистецтва Люлька І.В. провів вернісаж малюнків «Обережно!
Небезпека!»;
- Практичний психолог Веркалець І.Б. провела анкетування учнів 1-3 кл. «За здоровий
спосіб життя», а з учнями 4-7 кл. «Шкідливі звички»
- Проведено тематичну інформацію на тему: «Наше харчування – наше здоров’я»;
- Переглянуто та обговорено відеосюжети «Життя – найбільша цінність»;
- Проведено екскурсію учнів 1-х класів в Рогатинський РВ УДСНС;
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- Проведено вікторину між учнями 2-х класів на тему: «Як про здоров’я думати ти
будеш, його ніколи не загубиш»;
- Виставку літератури на тему: «Здоров’я в наших руках»;
- Серед учнів 1-3-х класів проведено конкурс власних поезій та казок про здоровий
спосіб життя.
В результаті проведеної роботи протягом навчального року не було травматизму як
серед учнів, так і серед вчителів.

Уляна Любомирівна Мартинюк
заступник директора з науково-методичної
роботи
Методична робота в гімназії була організована
на виконання наказу відділу освіти Рогатинської
райдержадміністрації № 72 від «05» вересня 2016р.
«Про організацію методичної роботи з педагогічними
кадрами у 2016 - 2017 н.р.», річного плану роботи
гімназії, наказу по гімназії від 31.08.2016р. № 86
«Про організацію методичної роботи з учителями
гімназії у 2016-2017н.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.
У 2016 році закінчено роботу над попередньою п’ятирічною програмою «Обдарована
дитина» та сплановано роботу на 2017-2021 роки.
15.11.2016року проведено педагогічну раду з проблеми «Реалізація на уроках виховних
можливостей предмета «Зарубіжна література».
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. Здоров’я кожної людини – це її багатство.
Біологія, хімія. Формування ключових компетентностей учнів на основі особистісно
орієнтованого навчання та впровадження інтерактивних технологій у навчально-виховний
процес.
Історія, правознавство. Формування життєвих компетентностей учнів на уроках
історії.
Зарубіжна література, естетичні дисципліни. Формування моральних цінностей на
уроках зарубіжної літератури, музичного та образотворчого мистецтва.
Математика. Формування в учнів прийомів мислення як засіб підвищення рівня
математичних знань.
Англійська мова. Реалізація ідей комунікативності з «mixed-ability groups» на урках
англійської мови шляхом використання інтерактивних технологій.
Географія, економіка, природознавство. Сучасний урок: інноваційні підходи до
організації та проведення.
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Українська мова та література. Особистісно орієнтована модель навчання на уроках
української мови та літератури.
Фізика. Інформатика. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках шляхом
здійснення проблемно-пошукового методу навчання.
На виконання річного плану роботи з 05 до 12 грудня в гімназії проходив
методичний тиждень «Інноваційні підходи до організації та проведення сучасного уроку».
Теоретичні аспекти цього питання розглянуто на засіданні науково-методичної ради.
Ольвач Н.В. провела урок англійської мови у 2-Б класі за темою «Здорове
харчування. Активізація вивченого матеріалу». Для мотивації навчальної діяльності
вчитель звертається до життєвого досвіду учнів. Завдання цікаві, сприяють жвавій
невимушеній роботі учнів. Учитель підводить підсумки кожного етапу уроку. Цікаво
організовано перевірку домашнього завдання у формі розповіді учнів про про власні
програми здорового життя. Цікавим пізнавальним завданням стало пояснення
фразеологізмів за картинками. Доречно на уроці проведено фізкультхвилинку.
Cтасів М.Р. провела урок математики «Поділ чисел у заданому відношенні» в 2-Б
класі. Організовуючи учнів для роботи, учитель прагне створити позитивну атмосферу. ,
використовує мотив та героїв народних казок. Для оголошення завдань використана
наочність. Учитель стимулює дітей до аналізу власної діяльності, запитуючи про те, як
вони думали, коли працювали, стимулює до самостійного створення алгоритму власної
діяльності. Розв’язування задач учитель супроводила цікавими коментарями з історії та
сучасного життя.
Климців О.Б. провела урок хімії «Солі амонію. Якісна реакція на йон амонію» в 6
класі. Оголошуючи тему, мету та завдання уроку, учитель ставить проблемні питання. Для
актуалізації учитель проводить демонстраційний експеримент. Кожен етап уроку логічно
пов'язаний із попереднім. Лабораторний дослід учні оформлюють у вигляді таблиці.
Підсумком уроку є обговорення проблемного питання. Надзвичайно цікавим є проведений
учителем дослід «Вулкан».
Рубашевська О.І. провела урок англійської мови «Мій улюблений фільм» у 3 класі.
Бесіда про улюблені фільми дозволяє задіяти власний досвід учнів. Цікавою формою
роботи стали проекти про улюблені фільми дітей. Під час вивчення граматичного
матеріалу учні мають можливість повторити вивчену лексику. Під час створення діалогів
варто звернути увагу на більш невимушений характер спілкування.
Мартинюк У.Л. провела урок зарубіжної літератури «Драма “Вільгельм Телль”
Фрідріха Шиллера, поетизація в ній боротьби за національну незалежність та свободу
особистості» в 5 класі. Учитель звертає особливу увагу на аналіз художнього тексту.
Система питань допомагає учням зрозуміти авторський задум та зробити висновок про
актуальність класичного твору німецької літератури для сьогодення.
Чопик В.М. провів урок інформатики «Введення, редагування та форматування
тексту» в 1-А класі. Актуалізація опорних знань - фронтальна бесіда про текстові
редактори і введення тексту – підготувала учнів до вивчення нового матеріалу. Учні
практично засвоювали створення, редагування, зберігання текстових документів,
ознайомилися з трьома різними способами запуску програми, аналізували елементи вікна
за зображенням на екрані і на картках. Практична робота дала можливість учням
вправлятися у набиранні тексту. Учитель аналізував виконання завдань кожними учнем.
Костюк Л.М. провела урок фізики «Послідовне з’єднання провідників» в 5 класі. Учитель
акцентує увагу на застосуванні такого типу провідників у побуті. Проведення
експерименту та обговорення отриманих результатів дає можливість учням зробити
висновки про закони послідовного з’єднання. Учні обговорили переваги та недоліки
послідовного сполучення.
На уроках чітко прослідковується принцип зв'язку теорії з практикою, з життям,
який
вимагає розуміння учнями значення теорії в житті, умілого застосування
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теоретичних знань для виконання практичних завдань, участі у вирішенні актуальних
проблем сучасності.
Зв'язок теорії і практики складний і різнобічний. Виконуючи практичні завдання
перед вивченням теоретичного матеріалу, учні переконуються в необхідності оволодіння
певними знаннями, без яких неможливо вирішити поставлені завдання. Виконання
практичних завдань в процесі вивчення теоретичних питань сприяє поглибленню знань,
осмисленню суті явищ, які вивчаються. Виконання практичних завдань на основі
засвоєння теоретичного матеріалу переконує учнів у достовірності засвоєного, формує
переконання,
уміння
застосовувати
теоретичні
знання
на
практиці.
Педагоги й учні постійно звертаються до новітніх досягнень науки, техніки, культури,
мистецтва,
проблем
суспільного
життя
нашої
країни
і
всього
світу.
Учні
розуміють
життєве
значення
своєї
роботи.
Переважають проблемно-пошукові і дослідницькі завдання.
На виконання річного плану роботи гімназії з 20 до 24 березня 2017 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.
Учитель Мартинюк У.Л. провела в 1-А класі урок української мови «Розвиток
зв’язного мовлення. Особливості побудови опису тварини. Усний твір-опис тварини в
художньому стилі». Учні повторили вивчене про стилі та типи мовлення. Робота
організована у вигляді мандрівки, під час якої діти зустріли різних тварин та птахів. Учні
з’ясували особливості художнього стилю мовлення, аналізуючи почуті тексти. Учні
підготували випереджувальні завдання – описи домашніх улюбленців, які відзначилися
словниковим багатством, метафоричністю, великою любов’ю до вихованців.
Климців О.Б. провела урок хімії в 4-А класі «Властивості кислот». Учитель формує
компетентності на прикладі використання засобів побутової хімії, у складі яких містяться
кислоти. Відеосюжети наголошують на дотриманні техніки безпеки. Рубрика «Цікаво
знати» викликала інтерес до незвичайних фактів використання хімічних речовин.
Лабораторний дослід та демонстраційний учительський експеримент демонструють
взаємодію кислот з лугами та нерозчинних основ з кислотами. Учитель використовує
різнорівневі заняття для узагальнення.
Ольвач Н.В. провела урок англійської мови в 4-А класі «Інтернет. Соціальні
мережі». Для мотивації учитель проводить бесіду, використовуючи життєвий досвід
учнів. Учні переглянули відео, на якому побачити, як їхні ровесники з різних куточків
світу використовують Інтернет. Читання й коментар статті «Електронні нав’язливі ідеї»
наголошують на усвідомленні небезпек соціальних мереж. Учитель використовує різні
види мовленнєвої діяльності. Особливо цікаво проведено аудіювання: прослуховування
інтерв’ю з професором. Учні вчаться аналізувати, підбирати аргументи за й проти.
Чопик В.М. провів урок фізики в 3 класі «Атмосферний тиск. Вимірювання
атмосферного тиску. Барометри». Для розв’язування задач вчитель використовує
диференційовані завдання різних рівнів складності. Учні розв’язували експериментальні
та якісні задачі, використовуючи здобуті знання для пояснення експериментальних явищ.
Стасів М.Р. провела урок математики в 4-А класі «Розв’язування задач на знаходження
площ». В ході уроку представлений метод кейсів, який передбачає індивідуальний підхід
до кожного учня, максимум свободи в навчанні, фокусування на основних положеннях
теми, вміння працювати з інформацією, оскільки кейс містить теоретичні питання та
умови задач. Учитель виконує роль експерта чи консультанта.
Костюк Л.ҐМ. провела урок фізики «Ізопроцеси в газах. Газові закони» в 6 класі.
Застосовано метод випереджувального навчання. Під час роботи в парах учні розв’язують
тестові завдання, що дає можливість закріпити вивчене. Ефективним прийомом є
інтерактивне спілкування учнів-учителів з однокласниками та присутніми педагогами.
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Міжпредметні зв’язки дозволяють сформувати певні життєві компетентності, розуміння
практичної значущості вивченого.
У 2016 - 2017 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.
11 - 12 жовтня 2016 року керівники гуртків Малої академії наук та заступник
директора з науково-методичної роботи Мартинюк У.Л. взяли участь у лекторіїпрактикумі для педагогічних працівників Івано-Франківського обласного відділення МАН
України, присвяченому 160-річчю від дня народження Івана Франка. Перед учасниками
виступили кандидат педагогічних наук, заслужений працівник освіти України, директор
Івано-Франківського обласного відділення МАН Дерев’янко Надія Павлівна, доктор
філологічних наук , професор кафедри української літератури, директор Інституту
філології ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Голод Роман Богданович, заступник директора з наукової роботи Івано-Франківської
обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Франка Горбань Галина Василівна,
а також слухачі гуртків Івано-Франківського обласного відділення МАН, переможці
конкурсів Боднарук Марта, Коржук Єлизавета, Стасюк Роман.
Учасники лекторію відвідали літературно-меморіальний музей Івана Франка в селі
Криворівня Верховинського району, Яворівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів, де
дізналися про спільну громадсько-політичну діяльність Івана Франка, Миколи Ковтуняка і
Теофіла Окуневського. По це надзвичайно цікаво розповів завідувач науководослідницької лабораторії «Гуцульська етнопедагогіка і гуцульщинознавство» НАПН,
член-кореспондент НАПН України народний вчитель України Лосюк Петро Васильович.
Презентацію роботи наукового-товариства учнів, що працює на базі Яворівської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Косівської районної ради, зробила директор цієї
школи Лосюк Вікторія Володимирівна.
18 -19 лютого в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника пройшов ІІ
етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук
України.
У секції «Фольклористика» зайняла ІІ місце учениця 6 класу Боянівська Марта з
роботою «Гаївки як
жанр весняного циклу
календарно-обрядової
творчості
(на
матеріалі
пісень,
записаних у селах
Рогатинщини)»
керівник Колбаснікова
Г.В.
У
секції
«Англійська мова» ІІ
місце зайняла учениця
7-Б класу Винничук
Ольга
з
роботою
«Способи перекладу
Переможці ІІ етапу конкурсу – захисту МАН
participle українською
Марта Боянівська, Емма Бродіна, Ольга Винничук
мовою на матеріалі
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роману Шарлотти Бронте «Джен Ейр» - керівник Бирич О.П.
У секції «Історичне краєзнавство» ІІ місце зайняла Бродіна Емма з роботою
«Нарис історії відновленої Рогатинської гімназії» - керівник Яновський Б.А.
У секції «Економічна теорія та історія економічної думки» четверте місце зайняла
учениця 7-Б класу Рудак Світлана з роботою «Соціально - психологічні та інші аспекти
формування економічної та соціальної людини в умовах трансформацій та переходів
економіки України» - керівник Бабій І.О.
У І етапі конкурсу-захисту взяла участь учениця 6 класу Дяків Христина, яка
підготувала роботу з інформатики.
Учениці 1-А класу Лаба Анастасія, Лиса Ілона та 5 класу Пилипів Марія взяли
участь в конкурсі творчої молоді (за ініціативи В. Шевченка), присвяченому Покрові
Пресвятої Богородиці, та були нагороджені екскурсією в місто Львів. Марія Пилипів
виборола ІІ місце в обласному етапі цього конкурсу, за що учениця й вчитель нагороджені
грамотами й преміями.
У 2016 – 2017 навчальному році чергову та
позачергову атестацію пройшли шість учителів.
Атестація педагогів гімназії відбулася з такими
наслідками:
Мартинюк У.Л. – відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню
«вчитель - методист»;
Чопик В.М. відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню
«вчитель - методист»;
Ольвач Н.В. відповідає займаній посаді,
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню
Марія Пилипів – переможець
«старший вчитель»;
обласного конкурсу творчої
Костюк Л.М. відповідає займаній посаді,
молоді
відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший вчитель»;
Стасів М.Р. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший
вчитель»;
Климців О.Б. відповідає займаній посаді, відповідає раніше присвоєній
кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання
«вчитель - методист».

Ярема Михайлович Зварчук
заступник директора з
виховної роботи
Ірина Петрівна Онищенко
педагог-організатор
Як
і
в
попередньому
навчальному році, найважливішим
напрямком виховної роботи у 20162017
навчальному році було
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національно-патріотичне та його складова військово-патріотичне виховання.
Виховна діяльність була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми
гімназії «Виховання духовності та національної свідомості гімназистів у контексті
формування життєвих компетенцій учнів шляхом впровадження сучасних педагогічних
технологій» та науково-методичної проблеми методичного об’єднання класних опікунів
та вихователів «Виховання духовності і національної свідомості гімназистів на традиціях
українського народу та на засадах християнської моралі». Виховна робота проводилась
відповідно до моделі виховної системи закладу «Школа духовності і національної
свідомості».
У гімназії діє оригінальна рейтингова система оцінювання діяльності учнів.
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 класні опікуни Бирич О.П., Бабій І.О., Яновський Б.А. та
Городецька Н.М., систему роботи якої вивчали протягом цього року. За підсумками
оцінювання морального компоненту 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.
Протягом навчального року учні гімназії брали участь у різноманітних гімназійних,
загальноміських, районних та обласних мистецьких та виховних заходах, представляли
гімназію під час поїздки у Німеччину.

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.
Кожен навчальний тиждень у гімназії
розпочинався із Служби Божої.
Особливістю цього навчального року
стало відзначення 25-річчя відродження
діяльності гімназії.
У вересні та січні юні таланти показали
свої здібності під час двох турів традиційного
конкурсу «Гімназія має талант».
20 вересня у гімназії відбувся день
самоврядування та святковий концерт до Дня
вчителя.
Співає Оленка Мізерак (1-Б кл.)
На районному конкурсі патріотичної
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пісні 5 жовтня гімназію представляв дует у складі Романа Бирича (2-Б кл.) та Остапа
Боднара (3 кл.) (ІІ місце).
18 жовтня гімназисти виступили з піснею «Не пора» на конференції до 160-річчя
Івана Франка.
Вже втретє на площі Роксолани з нагоди Дня ЗУНР відбувся конкурс впоряду та
патріотичної пісні.
18 листопада у гімназії
відбулась Академія до 95-річчя
отця-доктора Івана Музички.
З 28 листопада по 1 грудня
тривала поїздка групи пластунів
гімназії в Ірпінь. Під час поїздки
гімназисти виступили на святі
Країни Роксолянії у Ірпінській
спеціалізованій
ЗОШ
№12,
побували на екскурсіях у Києві,
Ірпені та Львові.
11
грудня
ансамбль
бандуристів гімназії брав участь в
урочистій
духовній
академії,
Гімназисти в Києві на Аскольдовій могилі біля
присвяченій
духовенству,
у с.
пам’ятника Героям Крут
Пуків.
19 грудня учні гімназії відзначили свято Миколая традиційною виставою і
концертом та взяли участь у районній благодійній акції «Фабрика святого Миколая»,
спільно з районною організацією лідерів учнівського самоврядування провели
благодійний концерт для учнів школи-інтернату.

Фабрика святого Миколая
Свято Миколая
А кілька днів перед цим святом взяли участь у районному святі для дітей пільгових
категорій.
27 грудня відбувся новорічний
конкурс
команд
КВК
серед
старшокласників,
а
традиційний
фестиваль вертепів для учнів 1-3 кл.
відбувся уже після канікул 27 січня.
8 січня за давньою гімназійною
традицією
хор
вчителів,
учнів,
випускників попередніх років та
батьків колядував у місті Рогатині з
Вертеп 2-Б кл.
благодійною метою.
18

11 січня гімназія записала відеокліп для участі у районному конкурсі «Розколяда».
4 лютого відбувся святковий концерт з нагоди вечора зустрічі з випускниками.
8 лютого у гімназії відбулися зустрічі з учасниками бойових дій,
військовослужбовцями
Бригади
швидкого
реагування
Національної
гвардії
України.
А 14 лютого
гімназисти
записали
відеопривітання
українським воїнам і
надіслали його своїм
друзям у Гостомель.
22 лютого у гімназії відбувся конкурс виконавців поезії Тараса Шевченка.
10 березня в гімназії відбулася Шевченківська академія.
14 квітня гімназисти взяли участь у
районному кущовому огляді художньої
творчості. В концерті прозвучали пісні «Мить»,
«Свіча» та «Лебеді материнства» у виконанні
ансамблю бандуристок, «Не пора» у виконанні
вокального дуету у складі Романа Бирича та
Остапа Боднара, «Нащо мені чорні брови» у
виконанні Христини Коцюбки, «Україна» у
виконанні
Оленки
Мізерак.
Ансамбль
бандуристок, Христина Коцюбка та вокальний
дует стали учасниками обласного конкурсу.
Важливою подією цього навчального
року була поїздка ансамблю бандуристок до
Німеччини
на
запрошення
громадської
організації Pro Ukraine, якою керує Віра
Костюк Буш. Культурно-освітня мета поїздки
включала концерти ансамблю у Дюссельдорфі
та
Кельні,
ознайомлення
слухачів
з
українською
культурою,
удосконалення
володіння учнів гімназії іноземними мовами,
У соборі м.Кельн
знайомство гімназистів з культурним та
мистецьким життям німців, перебування на заняттях у німецькій школі, спікування з
українцями Німеччини, концерт у Генеральному консульстві України у Дюссельдорфі. У
поїздці взяли участь учні 4-5 класів гімназії Світлана Дученко, Анжела Гураль, Анастасія
Стиславська, Мирослава Відоцька, Вікторія Кліщ, студентка Івано-Франківського
музичного училища імені Дениса Січинського Світлана Руда та керівники Світлана
Зварчук та Ярема Зварчук.
У квітні команда юних інспекторів руху та дружина юних пожежників гімназії взяли
участь у районних конкурсах.
11 травня вчителі гімназії та учні-пластуни взяли участь у обласному семінарі на
тему національно-патріотичного виховання, провели відкритий виховний захід
«Пластовий змаг «Шухевич – наш герой» у Княгиничах.
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Гімназисти у Генеральному консульстві України у Дюссельдорфі
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.
Брали участь у відзначенні 25-річчя районної організації Спілки офіцерів України, 25річчя районної філії Союзу українок. Також учні гімназії представили свої художні
таланти під час різноманітних виставок та конкурсів.
У гімназії протягом року активно діяла учнівська самоврядна організація
«Гімназійна республіка», раду якого очолював Назарій Климців, а правлінням керували
учнівський президент Анна Туркалевич
та віце-президент Емма Бродіна, яка
завоювала почесний титул «Лідер року»
районної ради старшокласників «Лідер».
Голова
ради
учнівського
самоврядування
гімназії
Назарій
Климців також активно працював на
посаді
лідера
районної
ради
старшокласників району та секретаря
Пластовий змаг «Шухевич – наш герой» у
обласного учнівського самоврядування
Княгиничах
(ІФУС), протягом року брав участь у
дуже цікавих проектах та поїздках на всеукраїнський форум лідерів "Діти змінюють світ"
за участю президента України (01.02.16), всеукраїнський форум лідерів учнівського
самоврядування «Дитячі соціальні ініціативи – будуємо нову країну» (03.12.16),
всеукраїнський форум лідерів учнівського самоврядування "З Україною в серці"
(03.05.17), обласний форум лідерів учнівського самоврядування «Живи теперішнім.
Формуй майбутнє» (11.10.16),
форум лідерів учнівського самоврядування ІваноФранківської області (23.12.16), обласний форум лідерів учнівського самоврядування
“Новій українській школі – нове покоління” (25.04.17), у всеукраїнському проекті
"Лідери, єднаймо Україну".

Назарій Климців

Емма Бродіна Анна Туркалевич
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Гімназисти протягом року брали активну участь у діяльності патріотичної
молодіжної організації
«Пласт». Крім участі у
традиційних
літніх
пластових
таборах,
цього року пластуни
мандрували
в
Бережани, в Березівку
Тисменицького району,
в Надвірну, у ІваноФранківськ, Дрогобич.
Також слід виділити
поїздку у с. Гошів
Долинського району,
де пластуни провели
Вишкіл «Шлях до Легіону-ІІІ» на Лисоні
пластову
Хресну
дорогу за чесноту тверезості. Ще одна Хресна дорога відбулась у с. Путятинці, вона
посвячена українським воїнам та волонтерам. Цього року гімназія втретє стала місцем, де
проходив триденний військово-патріотичний вишкіл пластунів області «Шлях до
Легіону».
Влітку пластуни-гімназисти взяли участь у окружному пластовому таборі «Земля
героїв» на Осовій поляні.
4 вересня 2016 р. пластуни
були присутні на відзначенні 100річчя бою усусусів з москалями на
Лисоні.
Одним з важливих напрямків
виховної роботи є оздоровлення
дітей влітку, організація їх
дозвілля та відпочинку, екскурсій
по рідному краю. Гімназисти з
числа пільгових категорій дітей
мали змогу відпочити під час
літніх канікул з 31 травня по 17
червня
у
літньому
пригімназійному
оздоровчому
науковому
англомовному
краєзнавчому таборі «Червона
Табір «Земля героїв»
калина».
В таборі кожного дня проводились заняття, мандрівки, екскурсії. Особливістю
табору були щоденні заняття англійською мовою, які проводили вчителі гімназії Ольвач
Н.В., Бирич О.П., Окрепка Р.Г., та волонтери Беатрікс Нагі, Ольга Доронюк та Христина
Яновська.
Було проведено екскурсії у Гошів, Бубнище, Яремче, Івано-Франківськ, Русів, на
Говерлу, Осову поляну поблизу с. Воронів. У часі проведення табору відбулись концерт
до Дня захисту дітей, у якому взяли участь учасники табору, спортивні змагання,
вікторини, учні відвідали музей-церкву Святого Духа.
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Ірина Богданівна Веркалець
практичний психолог
Для виховання дитини потрібно більш проникливе мислення, більш глибока
мудрість, ніж для управління державою.
Вільям Ченнінг
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.
Робота з учнями складається із профілактичної, діагностичної та корекційнорозвивальної діяльності.
З метою профілактичної діяльності у 2016-2017 навчальному році проведено
профілактичні бесіди з учнями 3, 5 та 7-х класів на тему «Шкідливі звички та їх
профілактика.», 1- 2 класів про шкідливість тютюнопаління та алкоголізму, 4А та 4Б
класів на тему «Життя – найбільша цінність».
1 грудня в День порозуміння з ВІЛ-інфікованими проведено тренінг для
старшокласників гімназії та ЗОШ № 2 на тему «Знати, щоб жити»
В 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 (мислення, пам’ять) та
самопізнання учнів 3 класу;
- анкетування учнів 4-х класів на визначення характеру взаємин підлітків .
Із узагальненими результатами діагностик ознайомлюю 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 батьками учнів 1-х класів, діти яких мали
труднощі в процесі адаптації до нових умов навчання.
Провела професійну діагностику: профорієнтаційні бесіди з учнями 5,7 класів,
анкетування учнів, організувала зустріч учнів 5 класу з психологом центру зайнятості та
екскурсію до центру зайнятості, вивчала інтереси та здібності учнів 5, 7 класів та
розробила рекомендації з питання профільного навчання для учнів 5 класу.
Веду облік обдарованих дітей та дітей, які перебувають під опікою та
піклуванням, півсиріт, дітей з неповних сімей та дітей, батьки яких перебувають в зоні
АТО .
Співпрацюю із класними опікунами, вихователем пригімназійного гуртожитку:
допомагаю їм у вирішенні складних педагогічних ситуацій, у підборі анкет для групової
діагностики учнів, проводжу індивідуальні бесіди із учнями, відвідую класні батьківські
збори, виховні заходи у гуртожитку.
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На загальногімназійних батьківських зборах у грудні 2016 року виступила на тему
«Сучасні ґаджети, інтернет та соціальні мережі в житті дитини: поради для батьків».
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 2016-2017н.р. відповідно до
річного плану роботи провела психолого-педагогічні семінари на такі теми: «Булінг як
соціально – педагогічна проблема та шляхи її вирішення», «Зрозумієш мотив – зрозумієш
вчинок» (Підвищення рівня психологічних знань педагогів щодо мотивації навчання),
семінар-практикум на тему «Психологічний супровід особистісного розвитку вчителів»
та ціннісно – мотиваційний тренінг.
Протягом року вела курс «Психологія» в 7А класі.

Галина Ярославівна Скарбовська
вчитель української мови та літератури,
спеціаліст вищої категорії, старший
учитель, керівник методичної комісії
вчителів української мови та літератури,
класний опікун 2(6)-А класу, керівник
літературного гуртка.
педагогічний стаж – 26 років
У 2016-2017н.р. викладала українську мову та
літературу в 2-А, 2-Б, 7-А та 7-Б класах. Працювала
над
проблемою
«Формування
мовленнєвокомунікативних умінь на уроках української мови та
літератури».
30 серпня я
брала участь у роботі
конференції «Нова школа: реалії та перспективи».
Учениця 7(11)-А класу Бордун Ганна
підготувала матеріали до участі у конкурсі «Мій рідний край», у якому зайняла І місце
(номінація «Франкознавство»). Ганна представила роботу на тему: «Іван Франко – це
розум і серце нашого народу» (до 160-річчя від дня народження). 16 вересня на зльоті
учасників конкурсу, який відбувся у Львові, Ганна була нагороджена грамотою та
цінним подарунком, а 18 жовтня виступала зі своєю роботою на регіональній конференції
«Рогатинська земля: історія та сучасність».
15 листопада відбувся районний конкурс виразного читання поезій Івана Франка.
Учениця 2-Б класу Ілона Воробець прочитала поезію «Супокій» і зайняла ІІІ місце.
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 Бродіна
Емма (7-Б клас) зайняла І місце, Бордун Ганна (7-А клас) – ІІ місце. У ІІІ етапі олімпіади
Бродіна Емма здобула ІІІ місце.
У районному етапі мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської
молоді ім.Тараса Шевченка брала участь Винничук Ольга (7-Б клас) і зайняла І місце. В
обласному етапі конкурсу Винничук Ольга здобула VІ місце.
У районному етапі Міжнародного конкурсу ім. Петра Яцика результати були
такими: Туркалевич Анна (7-Б клас) – ІІ місце, Олійник Анастасія (2-Б клас) – ІІ місце,
Горіла Ірина (2-Б клас) – ІІІ місце.
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Мої учні брали участь у конкурсі виразного читання поезій Т.Шевченка, який
відбувся 22 лютого: Копцюх О., Паньківська Л., Дудар І.- 7-А клас; Ватуляк Р., Коцюбка
Х. – 7-Б клас; Мордун Т., Кізима Ю., Нагірний Д., Кузенко В., Боса А., Ізерський В., Гнида
С., Мельник С., Гелей Б., Юськів Я., Лялька Н. - 2-А клас; Олійник А., Сворак Б.,
Воробець І., Падучак П., Ошуст Т., Горіла І.- 2-Б клас.
За результатами конкурсу
виразного
читання
поезій
Т.Шевченка, який організувала та
провела 6 березня Рогатинська
міська рада, у номінації «Краще
виконання
творів
Шевченка»
Паньківська Л., Копцюх О. та
Ватуляк Р. здобули ІІ місце.
Під час предметного тижня
української мови та літератури
«Особистісно орієнтована модель
Відкритий урок з української літератури в 2-Б класі
навчання на уроках української
мови та літератури» я провела відкритий урок з української літератури у 2-Б класі:
«В.Нестайко. «Тореадори з Васюківки». Пригодницький, захоплюючий сюжет твору».
У
березні
місяці
підготувала
та
провела
загальногімназійне
свято
«Світлиця
Шевченкового
заповіту» разом із вчителем
музики Зварчуком Я.М.
Видала
березневий
номер
інформаційного
вісника «Молода нація».
Найпершим,
найважливішим
завданням У Львові на церемонії нагородження за участь у конкурсі
«Мій рідний край»:Винничук О., Скарбовська Г.,
літературного
гуртка
є
Мединська В., Галак О., Бордун Г.
організація
особистості,
дбайливе плекання творчої індивідуальності кожного члена гуртка. Саме за таким
правилом ми з учнями працювали протягом 2016-2017н.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.
До 25-річчя відновленої
гімназії в цьому навчальному році
видано
№
22
літературномистецького
часопису
«Рогатинські світанки».
Члени гуртка беруть участь
Конкурс виразного читання поезій Шевченка:
у літературних заходах, які
Юськів Я., Кізима Ю., Нагірний Д., Гелей Б.
відбуваються
в
гімназії,
демонструють виразне читання творів класиків української літератури на різноманітних
конкурсах.
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,
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схильні до накопичення знань у галузі літературознавства та мають потребу у власному
творчому самовираженні.
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 2-А класі навчається 20 учнів.
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.Руда Вікторія
4.Войтович Христина 11. Кізима Юлія
18.Челядин Вадим
5.Галушка Павло
12. Кузенко Василина 19.Шершень Тетяна
6.Гелей Богдана
13.Лялька Назар
20.Юськів Ярина
7.Гнида Софія
14.Мельник Станіслав
День знань 1 вересня розпочався відкритим уроком «Нам пора для України жить!»
(Іван Франко).
Під час проведення Свята квітів (29 вересня) учні представили композицію
«Вклоніться, люди, вчителю своєму».
1 листопада учні 2-А класу здобули І
місце у конкурсі стрілецької пісні та
впоряду. Під час декади класних опікунів,
яка проходила у листопаді місяці, я з
учнями підготувала та провела вікторину,
присвячену Дню української писемності та
мови – 9 листопада, на тему «Буду я
навчатись мови золотої».
У загальногімназійному конкурсі
«Гімназія має талант» брали участь такі
учні: Мордун Т., Гелей Б., Юськів Я.,
Нагірний Д., Кізима Ю.
У грудні місяці учні 2-А класу
Конкурс вертепів
долучились до акції милосердя та зібрали
солодощі для учнів школи-інтернату, взяли участь у конкурсі вертепів. Результати
конкурсу «Сузір’я ялинкових прикрас» були такими: Нагірний Д. - ІІ місце; Челядин В.,
Юськів Я. - ІІІ місце. Найактивнішим
учасником різноманітних конкурсів був
Данило Нагірний. У конкурсі «Подаруй
ялинці іграшку» Данилко здобув І місце,
у конкурсі «Героям небесної сотні» - ІІ
місце, а у конкурсі малюнків «І оживе
добра слава, слава України!» - ІІІ місце.
22 лютого учні 2-А класу
побували
на
виступі
ансамблю
«Гуцулія».
Під час Шевченківських днів мої
учні брали участь у конкурсі виразного
читання поезій Т.Шевченка,
були Вікторина «Буду я навчатись мови золотої»
активними
учасниками
загальногімназійного свята, присвяченого 203-ій річниці від дня народження Т.Шевченка.
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До Великодня ми оформили у класі святковий куточок. Гелей Богдана взяла участь
у конкурсі «Великодні дзвони», який організувала Рогатинська міська рада. Із
композицією «Великодня паска» Богдана зайняла почесне І місце.
Юними інспекторами руху цього року були: Гелей Б., Кізима Ю., Ізерський В.,
Мордун Т., Юськів Я.
Ефективність різних видів виховання залежить від спрямованості виховного
процесу,
форм
і
методів
його
організації.
Пріоритетними
для
учнів
2-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 - 25 років
У 2016 - 2017 навчальному році викладала українську мову і літературу в 1-А, 1-Б
та 5 класах, зарубіжну літературу в 5 та 6 класах, проводила заняття з медично-санітарної
підготовки у 6 і 7 класах. Працювала над проблемою «Реалізація принципів особистісно
орієнтованого навчання на уроках української мови та літератури».
На ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з української мови та літератури І
місце зайняла Могила Софія, учениця 5 класу.
ІІІ місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
зайняли учениці 1-Б класу Дарміць Софія та Шкварок Софія, а також учениця 5 класу
Могила Софія. На ІІ етапі мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка ІІІ місце
здобули Дарміць Софія та Могила Софія, а І місце виборола Шкварок Софія, яка й стала
учасницею ІІІ етапу цього конкурсу. Також участь у ІІ етапі конкурсу взяла учениця 1-А
класу Скробач Стелла. Хочу особливо
відзначити учнів перших класів, які є
надзвичайно позитивними, творчими,
допитливими й розумними дітьми.
Сподіваюся, надалі ми разом зуміємо
досягти вагомих успіхів!
Під час предметних тижнів провела
урок української мови в 1-Б класі «Україна
часів Тараса Шевченка» та урок
зарубіжної літератури в 6 класі «Жанрові
та стильові особливості роману Оскара
Уайльда «Портрет Доріана Грея». Під час
методичного тижня в грудні 2016 року
провела відкритий урок зарубіжної
літератури в 5 класі «Драма “Вільгельм
Телль” Фрідріха Шиллера, поетизація в
ній боротьби за національну незалежність
та свободу особистості», а під час
методичного тижня в березні 2017 року –
відкритий урок в 1-А класі «Розвиток
зв’язного мовлення. Особливості побудови
опису
тварини.
Опис
тварини
в
художньому стилі».
Відкритий урок у 1-А класі
Учениці 1-А класу Лаба Анастасія, Лиса
Ілона та 5 класу Пилипів Марія взяли участь в конкурсі творчої молоді (за ініціативи В.
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Шевченка), присвяченому Покрові Пресвятої Богородиці, та були нагороджені екскурсією
в місто Львів. Марія Пилипів виборола ІІ місце в обласному етапі цього конкурсу, за що
учениця й вчитель нагороджені грамотами й преміями.
11 - 12 жовтня 2016 року разом із групою керівників гуртків Івано-Франківського
обласного відділення МАН взяла участь у лекторії-практикумі, присвяченому 160-річчю
від дня народження Івана
Франка.
У
2016-2017
навчальному році пройшла
чергову
атестацію,
за
результатами
якої
встановлено
відповідність
займаній посаді, встановлено
відповідність
раніше
присвоєній
кваліфікаційній
категорії «спеціаліст вищої
категорії»
та
раніше
присвоєному педагогічному
званню «вчитель-методист».
З учнями 1-А класу відвідала
дуже цікавий захід – майстерклас
«Школа бездоганного
європейського етикету».
Разом з учителями та учнями
відвідала виставу Івано-Франківського обласного музично-драматичного театру імені
Івана Франка «Енеїда», виставу Львівського оперного театру імені Соломії
Крушельницької «Запорожець за Дунаєм», виставу Львівського драматичного театру імені
Марії Заньковецької «Різдвяна ніч».

Галина Володимирівна Колбаснікова
вчитель української мови і літератури,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,
класний опікун 3 класу, керівник гуртка
української мови та літератури ІваноФранківського обласного відділення МАН,
педагогічний стаж – 25 років
У наш час, коли українська мова є державною
мовою, 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 навчально-виховного 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 залежить, скільки її зможуть сприйняти учні, якими навчальними
методами і прийомами при цьому треба скористатись.
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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 2016 – 2017 навчальному році я викладала українську мову та літературу у 3, 4 – А,
4 – Б та 6 класах. У своїй роботі намагаюся керуватися принципами врахування
особистісних рис дитини, активізації самостійної роботи гімназистів, проблемнопошукового 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 4 – А
класу Стиславська Анастасія посіла І місце на ІІ етапі олімпіади з української мови та
літератури та була учасницею ІІІ етапу; Копина Яна (4 – А клас) – ІІ місце, Нитчин Марта,
Дребот Діана (3 клас) – ІІІ місце, Сліпенький Юрій (6 клас) – ІІІ місце на ІІ етапі.
Під час предметного тижня провела урок української мови в 4 – А класі
«Узагальнення вивченого з теми «Односкладні та неповні речення». Тренувальні вправи.
Підготовка до контрольної роботи», на якому учні виконали ряд завдань дослідницького
характеру, належно систематизувавши знання з теми та підготувавшись до тематичної
атестації.
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 науково-дослідницької, проблемно-пошукової діяльності учнівської молоді.
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 ІваноФранківського обласного відділення МАН, маю змогу побачити тих, хто дійсно має
здібності до самостійної дослідницької діяльності, здібності до наукової праці.
У 2016 — 2017 н.р. на
базі Рогатинської гімназії імені
Володимира
Великого
продовжував
працювати
гурток української мови та
літератури
ІваноФранківського
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 6 класу Боянівської
Марти
з
фольклористики
На конкурсі впоряду та пісні
«Гаївки як жанр весняного
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циклу календарно-обрядової творчості (на матеріалі пісень, записаних у селах
Рогатинщини)» була визнана кращою. Вона брала участь у ІІ (обласному) етапі конкурсузахисту науково-дослідницьких робіт та заслужено зайняла ІІ місце.
Цього року я класний опікун 3 класу, у якому навчається 28 учнів.
1. Било Наталія
15. Надольський Михайло
2. Боднар Остап
16. Нитчин Марта
3. Бойко Андрій
17. Олійник Олеся
4. Галущак Денис
18. Павліченко Тетяна
5. Гнида Лариса
19. Пастущин Уляна
6. Демчишин Ігор
20. Пізь Вікторія
7. Дика Іванна
21. Савків Христина
8. Долішний Максим
22. Сас Ростислав
9. Дребот Діана
23. Третяк Христина
10. Калин Вадим
24. Чаборик Тетяна
11. Качала Назар
25. Челядин Андрій
12. Ковалишин Олег
26. Чолій Павло
13. Максимчук Юрій
27. Чуфус Олександр
14. Марунчак Анастасія
28. Якимів Данило
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
Новорічно-вертепне дійство
підготовки різних свят, заходів. Так,
на святі гімназійної Розколяди ми представили новорічно-вертепне дійство «З Новим
роком! З Різдвом Христовим!» Учні 3 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,
Різдвяні привітання
тому батьки – мої найперші помічники,
однодумці, які готові допомогти, підтримати будь-які починання. Вони добрі порадники і
помічники у справі виховання своїх дітей.
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Галина Ярославівна Гаврись
вчитель зарубіжної літератури, спеціаліст вищої
категорії, вчитель-методист, заслужений
учитель України, керівник театральної студії,
класний опікун 4-А класу,
педагогічний стаж-40 років
У 2016-2017 навчальному році викладала зарубіжну
літературу в 2-А, 2-Б, 3,
4-А, 4-Б, 7-А, 7-Б класах.
Працювала над питанням «Розвиток творчих здібностей
учнів на уроках зарубіжної літератури та в позакласній роботі»
Вважаю,що формування творчої,високоморальної особистості-завдання як сучасної
школи,так і майбутньої. Тому є логічним вибір питання,над яким працюю як вчитель
зарубіжної літератури, як опікун 4-А класу та керівник театральної студії.
Вже стало традицією кожного року проводити предметні тижні. Цього навчального
року тиждень зарубіжної літератури та естетичних дисциплін «Формування моральноетичної життєво компетентної особистості» проведено з 4 по 12 травня 2017 року. Девіз
предметного тижня-слова
В.Шекспіра
«Людинаокраса Всесвіту». Під час
тижня провела відкритий
урок на тему: «Р.Д.Бредбері
«Усмішка». Образ Тома,
його динаміка. Значення
образу
Джоконди
для
розкриття головної думки
твору». 11 травня провела
конкурс на кращого знавця
зарубіжної літератури між
учнями 2-А і 2-Б класів.
Кабінет зарубіжної
літератури
поповнила
методичною літературою,
Відкритий урок у 2-Б класі. Р.Д. Бредбері «Усмішка»
власними
сценаріями
позакласних заходів, книгами зарубіжних авторів.
Цього навчального року я класний опікун 4-А,в якому навчається 20 учнів:
1. Березюк Вікторія
11. Луців Анастасія
2. Васильців Володимир
12. Марцінковська Аделіна
3. Гураль Анжела
13. Патрун Руслан
4. Данилів Вікторія
14. Свінтіцький Олександр
5. Кліщ Вікторія
15. Стиславська Анастасія
6. Когут Марія
16. Філяк Олег
7. Копина Яна
17. Череватий Олександр
8. Костик Андрій
18. Шершень Дмитро
9. Котлярова Ірина
19. Щербяк Андріана
10. Кузик Мар’яна
20. Щербяк Наталя
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Перший семестр учні 4-А класу розпочали відкритим виховним заходом на тему:
«Нам пора для України жить…». Були
присутні батьки, вчителі, заступник
директора з виховної роботи Зварчук Я.М.
У першому семестрі організувала родинне
свято «Коли ми разом…». На цьому святі
батьки та учні брали участь у різних
конкурсах, виконували пісні, ділилися
спогадами, спільно вирішували важливі
питання. Найголовніше -знаходили нові грані
одні в одних. 25.10 взяли участь в урочистій
Академії, приуроченій 25-й річниці від дня
народження відновленої гімназії. 01.11
участники конкурсу пісні і споряду. Були
Родинне свято в 4-А класі «Коли ми
відзначені у номінації «Оригінальна пісня».
разом…»
Учні 4-А класу – учасники
загальногімназійних
свят:
шоу
«Гімназія має талант», різдвяного
дійства
«Розколяда»,
Шевченківського
свята.
З 22 квітня по 2 травня Гураль
Анжела, Кліщ Вікторія, Стиславська
Анастасія
у
складі
ансамблю
бандуристів гімназії з керівником
ансамблю
Зварчук
С.О.
та
заступником директора з виховної
Загальногімназійне дійство «Святого Миколая
роботи Зварчуком Я.М. перебували в
заповіт»
Німеччині. Вони презентували українську
пісню, а заразом – нашу гімназію.
Враженнями
від
поїздки
бандуристи
поділилися на відкритому уроці, який
відбувся
5 травня (вчитель Зварчук
Я.М.,учні 4-А, 4-Б класів)
Учні
4-А
класу
–
учасники
гімназійних та районних олімпіад (Березюк
В., Гураль А., Кліщ В., Копина Я.,Котлярова
Як чиновник вивчав українську мову.
І.,Кузик
М.,
Луців
А.,
Когут
У ролях випускники гімназії: Заяць
М.,Марцінковська
А.,Стиславська
А.,
Степан, Андріїшин Михайло
Щербяк А.)
Учні Копина Яна та Стиславська
Анастасія захищали честь гімназії в обласних
олімпіадах (Копина Яна – олімпіада з хімії,
Стиславська Анастасія – олімпіада з історії,
української мови та літератури).
Учні 4-А класу брали участь у
різноманітних
конкурсах:
«Геліантус»,
конкурс імені Петра Яцика, конкурс імені
Тараса Шевченка.
Як керівник театральної студії склала
сценарії і підготувала загально- гімназійні
Балада Т.Г. Шевченка «Тополя»
свята: «Відновленій гімназії – 25!», «Святого
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Миколая заповіт», Різдвяне дійство «Розколяда», Вечір зустрічі гімназійних друзів,
«Великодні гаївки». Інсценізувала баладу Т.Г. Шевченка «Тополя», В. Стефаника
«Побожну», підготувала інсценівки «Як чиновник вивчав українську мову», «Проблеми
української мови».
11 травня організувала поїздку в Івано-Франківський драматеатр ім. Івана Франка
для перегляду вистави «Заробітчани, або Мамо, повернись…» (Трагедія сучасності за
новелами з книги А. Семенкович «На паперті Колізею»).

Наталія Володимирівна Ольвач
вчитель англійської мови, спеціаліст вищої
категорії, старший вчитель, класний опікун 2(6)-Б
класу, керівник методичної комісії вчителів
англійської мови, педагогічний стаж - 18 років
Знання однієї мови дозволяє увійти в коридор життя,
знання двох мов – відкриває вам усі двері у цьому коридорі.
Франк Сміт
Протягом 2016-17 навчального року працювала над
науково-методичною темою «Використання
методу
проектів в умовах впровадження особистісно зорієнтованого підходу на уроках
англійської мови». У квітні 2017 пройшла чергову атестацію та підтвердила вищу
кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель». В рамках методичних та
предметного тижня провела відкриті уроки 8 грудня у 2-Б(6) класі на тему « Здоровий
спосіб життя», 15 лютого у 3(7) класі на тему «Покупки. Теперішній доконаний час», 23
березня у 4(7)- А класі на тему « Соціальні мережі».
Протягом 3-13 жовтня 2016 пройшла курси підвищення кваліфікації при ІППО у
місті Івано-Франківськ.
27 березня 2017 презентувала досвід роботи на районному засіданні вчителів
англійської мови.
27 квітня на базі Рогатинської гімназії відбувся районний семінар вчителів
англійської мови, на якому провела майстер-клас на тему « Чи купиш щастя за гроші?»
Велику увагу приділено роботі з обдарованими дітьми. В рамках предметного
тижня запроваджуються нові види діяльності, такі як виконання державного гімну та
переспів щедрівки англійською мовою, тож вчителі та учні активно долучилися до
процесу популяризації англійської мови у стінах нашої гімназії.
Учениця 7(11)-Б класу Винничук Ольга здобула І місце на ІІ та стала учасницею ІІІ
етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з англійської мови.
Протягом предметних тижнів відвідала відкриті уроки у 1-А, 2-Б, 3, 4-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 2-Б класі протягом 2016-17 року навчалось 18 учнів, серед них 10 дівчат та 8
хлопців, а саме :
1.Бирич Роман
10.Могила Тарас
2. Винничук Уляна
11.Олійник Анастасія
3.Воробець Ілона
12. Ошитко Галина
4.Горіла Ірина
13. Ошуст Тетяна
5.Каспрук Юлія
14. Павлик Сергій
6. Кізима Ігор
15.Падучак Поліна
7.Климців Владислав
16.Римарук Тетяна
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8.Лісовий Тарас
17.Сворак Богдан
9.Малецька Марія
18. Шулевський Максим
У 2016-17 році до 2-Б класу приєднався Шулевський Максим.
Учні демонструють високий та достатній рівень знань з усіх предметів. За
загальним рейтингом І семестру у першу п’ятірку увійшли Винничук У., Горіла І.,
Олійник А., Бирич Р. та Воробець І.
Протягом навчального року у 2-Б було проведено рекордну кількість відкритих
уроків, а саме з малювання (вчитель Люлька І.В), з
англійської мови (вчителі Ольвач Н.В. та Бирич О.П), з
математики
(вчитель
Стасів
М.Р.),
української
літератури(вчитель Скарбовська Г.Я.), географії (вчитель
Бродіна В.В.) зарубіжної літератури (вчитель Гаврись
Г.Я.). Учні демонстрували свої знання на відкритих
уроках в рамках методичних та предметних тижнів, а
Виховний захід «Моя
також для слухачів курсів та під час районного семінару
гімназія:сторінки
історії»
вчителів англійської мови. Учні 2-Б класу також взяли
активну участь у предметних олімпіадах І, ІІ етапу з математики, І, ІІ, та ІІІ етапів з
християнської етики та у Міжнародному конкурсі з української мови імені П.Яцика.
Горіла І. та Винничук У. здобули І та ІІІ місця відповідно у ІІ етапі учнівської
олімпіади з математики. Винничук У. здобула І місце на ІІ етапі олімпіади з ОХЕ та стала
учасником ІІІ етапу, продемонструвавши хороший результат. Олійник А. та Горіла І.
стали призерами Міжнародного конкурсу з української мови імені П.Яцика.
Яскравим та насиченим було позакласне життя учнів нашої гімназії. Гімназисти
взяли активну участь у конкурсах, турнірах, змаганнях, акціях. 1вересня було проведено
відкритий урок на тему: «25 річниця незалежності України. 25 ліття відновленої гімназії».
29 листопада було проведено виховний захід на тему « Моя гімназія- сторінки історії».
Учні читали спогади колишніх гімназистів та міркували над тим, що у іхньому житті
означає гімназія.
Бирич Р., Винничук У., Воробець І., Горіла І.,
Каспрук Ю., Олійник А. Падучак П., взяли участь у І
етапі гімназійного конкурсіу «Гімназія має талант»
та вразили журі і всіх присутніх своїм вмінням
співати, виконувати музичні твори, декламувати
поезії та навіть демонструвати фокуси. У фіналі
конкурсу у різних номінаціях перемогу здобули
Винничук У. та Воробець І., а Олійник А. та Горіла
Конкурс вертепів
І. стали призерами. Бирич Р. здобув Grand Prix
конкурсу у номінації «вокал». Також учні класу оформили композицію до Свята квітів та
були відзначені у номінації «Найкреативніший захист». 29 вересня 2016 у гімназії
традиційно відбувся конкурс впоряду та стрілецької пісні ім. М. Галущинського, де учні
2-Б класу зайняли ІІІ
місце у молодшій віковій групі. Учні взяли участь у
загальногімназійному святі до дня Св. Миколая, благодійній акції милоседя та у конкурсі
вертепів. Гімназисти відзначились яскравими костюмами та оригінальністю виконання.
Учні 2-Б классу з радістю відгукнулись на ініціативу міської ради та взяли участь у
конкурсі «Подаруй ялинці іграшку». Воробець І. зайняла ІІ місце та отримала
подарунковий сертифікат. У загальногімназійному конкурсі «Сузір'я ялинкових прикрас»
взяли участь Бирич Р, Горіла І., Павлик С. Воробець Ілона взяла участь у гімназійному та
районному конкурсах на виразне читання поезій І.Я Франка.
У рамках тижня української мови та Шевченківських днів учні 2-Б класу взяли
участь у загальногімназійному святі та у конкурсі виразного читання поезій Т.Г.
Шевченка.( Бирич Р., Воробець І.,Горіла І., Олійник А.,Ошуст Т.,Сворак Б., Падучак П.,).
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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.
До річниці подвигу Героїв Крут Олійник А. намалювала тематичний малюнок.
Також Олійник А. та Сворак Б. представили власні твори на конкурс малюнків з нагоди
святкування Шевченківських днів.
Учні 2-Б классу не залишились байдужими до проведення конкурсу «Дзвони
Великодні». 15 учнів подали на розгляд жюрі чудові писанки, малюнки, композиції.
Усі без винятку учні з радістю беруть участь у різноманітних творчих конкурсах не
лише у стінах навчального закладу.
Бирич Р., Горіла І., Олійник А.,Ошуст Т., Сворак Б., змагалися та захищали честь
гімназії на районному конкурсі «Юні інспектори руху», який відбувся 19 квітня. Також
Бирич Р., Горіла І., Олійник А. відчули себе юними пожежниками , взявши участь у
тематичному конкурсі 27 квітня.
Загалом ,навчальний рік видався цікавим та насиченим.

Руслана Георгіївна Окрепка
вчитель англійської мови, спеціаліст вищої
категорії, педагогічний стаж – 13 років
У 2016-2017 навчальному році англійську мову
викладала у 1(5)-Б, 2(6)-А, 4(8)-А, 4(8)-Б, 5(9), 6(10)
класах. Учні були учасниками I, II і ІІІ етапу
Всеукраїнської олімпіади з англійської мови. Зокрема, у
II етапі олімпіади учениця 6(10) класу Боянівська Марта
зайняла 1 місце і була учасницею ІІІ етапу. Учень 6(10)
класу Сліпенький Юрій зайняв 3 місце у ІІ етапі.
Учениці 4(8)-А класу Кліщ Вікторія і Копина Яна стали
переможцями ІІ етапу, зайнявши 1 місце. Учениця 4(8)Б класу Юревич Соломія зайняла 3 місце у ІІ етапі
олімпіади.
Під
час тижня англійської мови провела відкритий
урок у 4(8)-А класі на тему «Супергерої у
фільмах і у житті. Омоніми». Учні розповідали
про улюблених супергероїв, таких як Бетмен,
Жінка-кішка, Супермен, Губка Боб, Флеш та
пояснювали, які риси характеру чи вчинки
захоплюють їх. Особливо зворушливою для
всіх була презентація Кліщ Вікторії про героїв
Небесної Сотні та воїнів України, які
Переможці ІІ етапу олімпіади з
вражають своєю мужністю і патріотизмом і
англійської мови
стали для нас суперегероями сьогодення.
Виконуючи усні завдання і письмові вправи, учні продемонстрували хороше знання
англійської мови. Також був проведений захід на тему: «Seeing is believing», під час якого
учні та вчителі ділились своїм досвідом і враженнями від подорожей у англомовні країни.
Навчальний рік проходив цікаво, тому що крім пізнавальних уроків, ми з учнями
вивчили гімн України англійською мовою і виконували його на гімназійній лінійці
протягом тижня іноземних мов, а також провели флешмоб з виконання всесвітньовідомої
щедрівки «Carol of the Bells». Учні 1(5)-Б класу виготовили прекрасні маски звірят для
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творчого виконання пісеньки «Walking in the jungle», а також підготували і дарували
валентинки однокласникам і вчителям на знак любові і поваги. Також їм сподобалося
підписувати новорічні листівки і вчити різдвяні та великодні привітання англійською
мовою.
Учні 2(6)-А класу чудово опанували
багато розмовних тем, серед яких про
визначні місця Лондона, про відомого
науковця Альберта Ейнштейна і талановиту
акторку Ольгу Сумську. Учні 4(8)–х класів
прикрашали
кабінет
англійської
мови
власноруч вирізаними сніжинками і писали
листи англомовним друзям про святкування
Різдва в Україні. Учні 5(9) класу старанно
працювали на уроках, оскільки їх очікує
державна підсумкова атестація в кінці
Учні 1(5)-Б класу
навчального року. Учні 6(10) класу ретельно
виконували завдання програмового матеріалу, а
також вивчали певні додаткові теми для кращих
результатів ЗНО у наступному навчальному році.
27 квітня 2017 року проходив районний семінар з
англійської мови для вчителів району. Я проводила
майстер-клас «Witty Quiz», під час якого вчителі
мали змогу ознайомитися з цікавими способами
вивчення тем країнознавчого характеру. Були
Учні 4(8)-А класу
запропоновані завдання для підсумку і перевірки
знань про Великобританію, її культуру і традиції, а також цікаві факти про Лондон.

Оксана Петрівна Бирич
вчитель англійської мови, спеціаліст вищої категорії,
класний опікун 1-А класу, керівник гуртка МАН
англійської мови, педагогічний стаж - 15 років
Знання іноземних мов – це ключ до успіху в сучасному
світі, де спілкування іноземними мовами та обробка величезних
обсягів інформації набуває все більшого значення. Інтерес до
вивчення мов традиційно великий, бо перефразовуючи відомий
вислів, можна сміливо сказати, що той, хто володіє мовами,
володіє світом.
Цього навчального року я викладала англійську мову в 1А, 2-А, 2-Б, 5, 7-А та 7-Б класах. Свої уроки намагаюся проводити цікаво та звертаю увагу
на формування комунікативних вмінь та навичок учнів. Мої учні є призерами І та ІІ етапу
олімпіад з англійської мови. Жуковська Олена (5 кл.) цього року посіла 2 місце на
районній олімпіаді.
Я постійно працюю над собою, підвищую свій фаховий рівень. Протягом 2016/17
н.р. я була учасником авторської творчої майстерні вчителів, яка працювала на базі ІваноФранківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Нашим
завданням було створення інтелектуального продукту на допомому вчителю та учню. Я
також відвідувала семінари та вебінари, які організовують видавництва MаcMillan та
Pearson, за чиїми підручниками ми працюємо з гімназистами.
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6 квітня я мала чудову нагоду побувати
на міжнародному семінарі у Львові, де нам
презентували свої неординарні методи та
форми навчання Вон Джоунс та Анна
Кольбушевська, автори підручників Focus.
В рамках тижня англійської мови я
проводила показовий урок в 2-Б класі
«Королівський Лондон», а 27 квітня урок
«Люди, що змінюють світ» на районному
семінарі вчителів. Я також зажди відвідую
уроки та виховні заходи колег.
Урок у 1-А класі
Нема потреби вкотре наголошувати, що
«Скільки мов ти знаєш, стільки разів ти людина». Тобто, чим більше мов ти на сьогодні
знаєш, тим краще. Адже, кожна мова – це ключ який відкриває двері до чогось цікавого,
чогось нового. Саме тому на заняттях гуртка англійської мови Малої академії наук
України ми з учнями намагаємося вивчати більше фактів про граматику, морфологію та
синтаксис англійської мови. Саме на наших заняттях ми вчимося працювати з довідковою
літературою, складати список використаних джерел, і, найголовніше, проводити науковопошукову діяльність і результати своєї праці описувати у роботі. Важливим є також вміти
презентувати свої досягнення під час усного захисту та написання контрольної роботи.
Результатом можна вважати участь та перемоги слухачів гуртка в різноманітних
конкурсах та заходах. Цього року учениця 7-Б класу Винничук Ольга здобула 2 місце на
обласному етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН.
Цього року я ще відчула себе у ролі класного опікуна 1-А класу.1 вересня вперше
переступили
поріг
гімназії
18
допитливих
хлопчиків
і
дівчаток:
1) Антоняк Анастасія
10) Олійник Олег
2) Било Христина
11) Патрун Андрій
3) Білоус Валерія
12) Підбережна Анастасія
4) Коблан Христина
13) Скробач Стелла
5) Конопка Юліана
14) Стиславська Марія
6) Лаба Анастасія
15) Третяк Маркіян
7) Лиса Ілона
16) Федоров Каміла
8) Максимчук Лілія
17) Цап Юліан
9) Олійник Назарій
18) Шиманський Ростислав
Після святкової лінійки ми розпочали наше навчання виховним заходом «Нам пора для
України жить …». І так день за днем, місяць за місяцем наше гімназійне життя було
наповнене цікавими подіями та яскравими емоціями.
Учні 1-А класу дружні, веселі та готові до пізнання нового. Вони є активними
учасниками, я б сказала рекордсменами, різноманітних гімназійних, міських, районних та
обласних конкурсів та змагань.
Вже стало доброю традицією проводити в стінах гімназії талант-шоу «Гімназія має
талант» . Антоняк А., Било Х., Білоус В., Максимчук Л., Коблан Х., Лаба А., Олійник
Н.,Підбережна А., Федоров К., зачарували присутніх своїми піснями, танцями,
декламацією та мистецтвом орігамі та виробами з керамічної глини.
На святі квітів учні підготували дуже творчу композицію під назвою «Щедра осінь»,
яка здобула 1 місце серед учасників конкурсу.
1 листопада відбулося свято впоряду та стрілецької пісні, де наші діти в
оригінальний спосіб представили свій клас та під барабанний дріб (Конопка Ю.) виконали
пісню «Гей, там на горі…»
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Більше дізнатися про рідну землю, побут та життя українців в давнину ми змогли
відвідавши краєзнавчий музей с. Заланів. Цікава розповідь М.М.Мельника та багатсвто
виставкових залів справили на учнів незабутнє враження.
З приходом зими в стінах гімназії запанував дух свят. В 1-А класі затанцювали
сніжинки, стіни вкрилися чудернацькими витинанками, а декоративний камін, створений
учнями власноруч, дарував відчуття тепла та комфорту. Тому не дивно, що наш клас
знову здобув 1 місце у конкурсі «Казка у класі».
Цікаво дітям було відвідати Андріївські вечорниці, організовані учнями 7-А класу.
Вони співали, веселилися, спостерігали за давніми традиціями свого народу, і навіть
могли спробувати дізнатися ім’я судженого шляхом ворожіння. Св. Миколай завітав і до
нас на свято, не забувши про подарунки чемним дітям. Зима була багатою на нагороди та
різноманітні конкурси та змагання. Било Х., Білоус В., Коблан Х., Лаба А., Лиса І.
підготували прикраси і були нагороджені у гімназійному конкурсі «Сузір’я ялинкових
прикрас». А великі кулі, виготовлені Лабою Настею та Скробач Стеллою, прикрасили
міську ялинку та здобули 1 і 3 місце у міському конкурсі «Подаруй ялинці іграшку».
Переможці отримали ще й подарункові сертифікати.
Щороку в січні молодші гімназисти показують театралізовані вертепи. Виступ 1-А
класу завоював симпатію присутніх.
Шевченківські дні та свята не залишилися байдужими наших активних гімназистів.
11 учнів взяли участь в конкурсі та отримали подарунки.
Думаю, на довго запам’ятається дітям та
батькам поїздка до Івано-Франківська під час
весняних канікул. Ми мали змогу відвідати
унікальний проект фірми «Надія»
– Школу
бездоганного етикету. Ми прослухали лекцію про
ресторанний етикет, почули цікавинки про
походження страв, здійснили екскурсію фірмою та
скуштували неймовірно-смачний та вишуканий обід
Майстер-клас у готелі «Надія» із трьох страв. А на завершення нас чекав палаючий
шоу-десерт «Фламбе» та вручення іменних
сертифікатів. День ми закінчили переглядом мультфільму у кінотеатрі «Космос».
Перед Великоднем міська рада знову
оголосила конкурс серед молоді і учні 1-А класу
активно взяли у ньому участь. Перемогу здобули
Лиса Ілона (1 місце), Білоус Валерія (1 місце), Лаба
Анастасія (2 місце) та Конопка Юліана (2 місце)
Вражають глибина творчого задуму дитячих
творів, оригінальна манера виконання, а ще велика
праця рук
задля
втілення
власної ідеї.
13 квітня учні 1-А класу отримали
можливість відчути себе справжніми кондитерами,
спробували малювати «смачними фарбами» і
надалі скуштувати красиві і смачні пряники
Майстер-клас з декорування
власного виробництва. Мама Назаря Олійника п.
пряників
Наталя люб’язно погодилася про вести для нас
майстер-клас з декорування великодніх пряників. Дітей дуже захопив творчий процес,
тому результат перевершив всі очікування!!!
Учні 1-А є ще й хорошими спортсменами. У вересня вони здобули перемогу у
«Веселих стартах», брали участь у конкурсі малюнків «Я люблю спорт» і найголовнішим
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здобутком цього року є перемога у районному турнірі серед школярів за сприяння НФК
«Ураган» та титул «Срібні призери турніру в області». Щиро вітаємо наших хлопців!
Щосеместру ми проводили свято іменинника, де щиро вітали винуватців свята та
дарували їм веселі пісні та запальні танці. А тепер діти в передчутті канікул на цікавих
вражень від літнього-оздоровчого табору. Тож бажаю вам і вашим батькам добре
відпочити та набратися сили перед початком нового навчального року.

Оксана Андріївна Рубашна
вчитель англійської мови,
спеціаліст II кваліфікаційної категорії,
педагогічний стаж - 9 років
Протягом 2016-17 навчального року працювала над науково-методичною
проблемою “Інтерактивні форми і методи навчання учнів на уроках англійської мови”. В
рамках методичного та предметного тижня провела відкриті уроки 12 грудня у 3(7) класі
на тему “Мій улюблений фільм. Ступені порівняння прикметників”, 17 лютого у 6(10)
класі на тему “Технології майбутнього”.
27 квітня на базі Рогатинської гімназії відбувся районний семінар вчителів
англійської мови, на якому
провела відкритий урок у 6(10)
класі
на
тему
“Сучасні
технології у нашому житті.
Інтернет”.
Учениця 6(10) класу
Галак Ольга здобула II місце на
II
етапі
Всеукраїнської
олімпіади з англійської мови.
Велику увагу приділено
роботі з обдарованими дітьми.
Вчителі та учні долучаються до
процесу
популяризації
англійської мови у стінах
гімназії.
Урок у 6(10) класі
Протягом методичних та
предметного тижнів відвідала
відкриті уроки у 1-А, 2-Б, 3, 4-А 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.
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Галина Володимирівна Язловецька
вчитель німецької мови, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель, педагогічний стаж - 25 років
У світі зростаючої глобалізації освіта є засадничою
для співжиття людей в 21-му столітті. При цьому центральну
роль як основи кожної освіти відіграє мова.
Протягом навчального року працювала над науковометодичною темою "Використання інноваційних технологій
на уроках німецької мови".
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.
Орієнтуюся на прогресивні методики і технології навчання, а саме на методи
комунікативний, аудіо-лінгвістичний, колективної взаємодії, інтенсивного навчання.
Головну увагу на уроках приділяю розвитку усного мовлення шляхом
комунікативних вправ; формуванню в учнів навичок аудіювання; вивченню лексичнограматичного матеріалу; використанню різних методів на уроках для формування
відповідних умінь і навичок і з метою контролю мовної компетенції учнів.
У 2016-2017 н.р. брала участь в роботі районного методичного об’єднання,
відвідую методичні засідання, беру участь у методичних тижнях. В рамках методичного
тижня провела відкритий урок у 1-А класі на тему "Зовнішність людини".
У складі делегації області була учасником Першого загальноукраїнського форуму
вчителів і викладачів німецької мови, організованого Гете-Інститутом в Україні . Форум
проходив з 25 до 26 листопада 2016 року в Києві у Національному технічному
університеті України «КПІ» під назвою «Професійні сфери німецької мови – німецька
мова у школі та ВНЗ в Україні сьогодні».
Учні гімназії виявили високі результати у вивченні мови. Велику увагу приділяю
роботі з обдарованими дітьми. Проводила індивідуальну роботу з підготовки до
олімпіади. Учениці Копина Яна (4-А клас) і Боднар Ірина (4-Б) вибороли І місце на ІІ
етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови. Учениця 6(10) класу Винничук Ольга
виборола І місце на ІІ етапі та ІІІ на ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з німецької мови.

Богдан Антонович Яновський
вчитель історії та правознавства, спеціаліст
вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж – 20 років
Життєве кредо – навчати досліджуючи
Проблемне питання – «Використання тестових
завдань на уроках історії та правознавства».
Протягом останніх 12 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
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сучасних засобів, таких як комп’ютерні програми і Інтернет-технології, уможливлює
розв’язувати ці завдання.
Історична освіта в нашій державі повинна бути стержнем патріотизму і
громадянської освіти. Працюючи вчителем історії та права, намагаюсь у своїй роботі
здійснювати ці принципи. Саме цьому був присвячений тиждень історії та правознавства,
приурочений до відзначення 74-ї річниці утворення УПА. 13 жовтня учні 7 класу
здійснили поїздку у місце, оповите глибокою історією, – село Старий Угринів батьківщину великого борця за незалежність і самостійність України Степана Бандери. У
цьому невеликому селищі височить музей, присвячений незламному і відданому патріоту,
людині, що готова була пожертвувати собою заради свободи рідної землі. Музей зберігає
багато живих пам’яток, котрі повертають нас у минуле, нагадуючи знову і знову про
людину, що гідна пошани та невмирущої пам’яті. Ця поїздка збагатила учнів новим
усвідомленням дійсності, посилила національну свідомість та сформувала розуміння усіх
випробувань України та її справжніх героїв. Така поїздка
організовується у гімназії щорічно. 14 жовтня провів районний
семінар і відкритий урок у 7 – А класі на тему «Київська Русь та
Галицько-Волинське князівство. Повторення». Основним
завданням уроку було навчити учнів і вчителів правильно
використовувати мультимедійну дошку. Вже 3 рік беру участь у
експертній групі з визначення прохідного балу ЗНО з історії
України.
Протягом року мав кілька виступів з методичних питань.
На районному методичному об’єднанні виступав з питання
«Методичний супровід викладання гуманітарних дисциплін у
2015 – 2016 навчальних роках». Також мав виступи у
Бродіна Емма,
відзначенні різних дат на рівні району.
учениця 7-Б класу
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 Бордун Ганна (7 – А)
та Дяків Христина (6).
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 дослідження дослідження були представлені трьома
роботами в галузі історичного краєзнавства.
Учениця 7 – Б класу Бродіна Емма працювала над темою «Нарис історії відновленої
Рогатинської гімназії». 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. На обласному конкурсі МАН робота
здобула ІІ місце.
В цьому році класним опікуном випускного 7 – А класу.
У класі навчається 17 учнів, 4 хлопці і 13 дівчат.
1. Бажик Лілія
10. Копцюх Олена
2. Барна Петро
11. Московчук Христина
3. Бойчак Мар’яна
12. Наконечна Вікторія
4. Бордун Ганна
13. Паньківська Любов
5. Вовк Марія
14. Покришка Ольга
6. Гурський Зіновій
15. Рибак Олена
7. Дудар Іванна
16. Стіжак Степан
8. Климців Мариа
17. Тимків Аліна
9. Климців Назар
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Класний опікун — педагог, який постійно спілкуються з учнями, закріпленими за
ними, різнобічно впливає на них і водночас працює за предметною системою Завдання і
зміст виховання всебічно розвиненої особистості визначають функції класного опікуна:
забезпечувати оптимальні умови для всебічного гармонійного розвитку вихованців,
їх самореалізації; у співдружності з батьками, вчителями, дитячими громадськими
організаціями здійснювати всебічне виховання школярів у процесі навчально-виховної
роботи в школі та за її межами; систематично аналізувати індивідуальні анатомо
фізіологічні і соціально-психологічні особливості розвитку учнів класу; давати
рекомендації іншим учителям, батькам щодо необхідності враховувати індивідуальні та
вікові особливості розвитку кожного вихованця.
Саме цими принципами у своїй роботі намагаюсь користуватись і я. Протягом року у
класі було проведено ряд цікавих виховних годин: «Моральний ідеал та його місце в житті
людини», «Я обираю своє майбутнє», «Основи правосвідомості особистості», «Поезія
кохання», «Декларація прав природи», «Інформаційне суспільство в Україні».
Клас брав активну участь в загальногімназійних акціях. Учні підготували красиві
композиції на свято квітів і до відзначення Дня народження Т.Г.Шевченка, в конкурсі на
прикрашення класу до Нового року.
Активну участь клас брав також у проведенні Дня самоврядування та Вечора
зустрічі.
13 грудня 2016 року разом з учнями провели відкритий захід «Андріївські
вечорниці». Свято пройшло дуже цікаво і захопливо. Учні згадували традиції
українського народу.
В жовтні 2016 року відбулась екскурсія учнів класу до музею Степана Бандери в селі
Старий Угринів, а в травні 2017 – екскурсія до м.Івано-Франківська.

Ігор Васильович Доронюк
вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж – 30 років
У 2016-2017 навчальному році уроки історії викладав у 6(10) класі. Моє
навантаження становило 7 годин в тиждень. З них 4 години історії України та 3 години
всесвітньої історії.
Історію в 6 класі вивчали за профільним рівнем. Поглиблене
вивчення історії для всіх 15 учнів класу, на мій погляд, не було складним, оскільки
шестикласники, за невеликим винятком, є досить
ерудовані та наполегливі в навчанні. Робота з учнями 6
класу цього року була цікавою та легкою і для мене.
Особливо хочу виділити роботу на уроках історії таких
учнів: Галак Ольги, Сліпенького Юрія,
Ставничого
Назара, Боянівської Марти, Рябчук Надії, Журавінського
Юрія, Дученка Ігоря, Дяків Христини. Цілеспрямована
праця учнів дала свій результат: Галак Ольга та
Сліпенький Юрій
зайняли на районній олімпіаді з
історії відповідно 1 та 2 місце. Ольга успішно виступила
Галак Ольга,
на 3 – обласному - етапі предметних олімпіад, де зайняла
учениця 6 класу
призове 3 місце.
У планах під час літнього оздоровчого табору та навчальної практики з 6 класом
здійснити автобусну екскурсію історичними місцями краю.
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Наталія Михайлівна Городецька
вчитель історії, спеціаліст вищої категорії, класний
опікун 4-Б класу,
педагогічний стаж – 14 років
Викладаю історію в 2 – А, 2 – Б, 3, 4 – А, 4 – Б, 7 – Б
класах. Під час викладання історичних дисциплін сприяю
формуванню в учнів здатності творчо мислити, уміння
зіставляти та аналізувати факти, аргументовано захищати
свою точку зору, критично ставитись до джерел інформації,
учитися розуміти інших, співпрацювати з ними.
В жовтні, у рамках тижня історії, провела відкритий урок в 4 – Б класі на тему:
«Повсякденне життя в країнах Західної Європи». Учні мали можливість порівняти як
змінився з часу Середньовіччя вигляд міст, внутрішній інтер’єр дому, гардероб та раціон
європейців раннього Нового часу. Діти ознайомились з предметами гардеробу
найвибагливіших модниць і модників Європи: екстравагантними венеціанськими цоколі,
французькими туфлями з яскравими червоними каблуками, якими не гребував сам
Людовік ХІV, іспанськими тугими корсетами та незручними накрохмаленими комірцями.
Учні дізнались, як виглядає будинок в стилі фахверк, які продукти були завезені в Європу
з Америки, а які з Азії та як стан гігієни позначився на здоров’ї людей Нового часу.
Учні 4-х класів вперше брали участь в Всеукраїнській олімпіаді з історії. Добрі
знання з історії на ІІ етапі олімпіади показали Гураль Анжела ( ІІ місце), Івасина Ірина
(ІІ місце), Головльова Сніжана (ІІІ місце), Стиславська Анастасія ( І місце). Стиславська
Анастасія стала учасницею ІІІ етапу олімпіади, здобувши ІV місце.
Також у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з історії учениця 7 – Б класу Емма
Бродіна здобула І місце. Емма Бродіна стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
з історії, здобувши ІІІ місце.
Класний опікун 4 – Б класу, в якому навчається 18 учнів, 10 дівчат і 8 хлопців:
1. Боднар Ірина
10. Кулинич Юлія
2. Відоцька Мирослава
11. Маслій Назарій
3. Волошин Владислав
12. Наконечний Володя
4. Головльова Сніжана
13. Саміла Соломія
5. Городецький Ігор
14. Хариш Діана
6. Драпак Юрій
15. Холява Діана
7. Івасина Ірина
16. Цап Павло
8. Ковальчук Діана
17.Чемний Микола
9. Костишин Тарас
18. Юревич Соломія
Моя мета як класного опікуна –
сприяти
створенню
дружньої
атмосфери в учнівському колективі,
розвивати творчі здібності та
обдарування
учнів, виховувати
почуття власної гідності, шанобливе
ставлення до родини, рідної мови,
національних
та
сімейних
цінностей.
Основні
напрямки
роботи:
національно-патріотичне,
громадянське, моральне, родинне,
фізичне виховання, охорона життя

Учні 4(8)-Б класу
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та здоров’я дітей.
12.12. 16р. проведений позакласний захід у формі змагання між учнями 4-Б і 5 класу «Козацькі
розваги».
Завдання
конкурсу полягали в умінні показати
свої знання з історії про звичаї та
традиції запорозьких козаків, а
також проявити свою ініціативність,
творчість, упевненість в своїх силах,
умінні працювати в команді.
Конкурси випробовували учасників
на швидкість реакції, фізичну
витривалість,
кмітливість
та
спритність.
28. 12. 2016 року учні 4 – Б
класу вперше взяли участь в
гімназійному КВК. Цього року їх
Конкурс «Козацькі розваги»
завданням було підготувати веселу
коротку сценку в перерві між конкурсами КВК. Слід зауважити, що найвідважнішими
виявились дівчата (Ковальчук Діана, Головльова Сніжана, Боднар Ірина, Юревич Соломія,
Івасина Ірина). Вони підготували не одну, а дві сценки.
Протягом року з класом проводились бесіди, виховні години. Учні ( Головльова С.,
Івасина І., Відоцька М., Юревич С., Боднар І.) активно брали участь в загальношкільних
конкурсах, були випущені стіннівки.
Як класний опікун, старалась
якомога частіше контактувати з
вчителями предметниками,
відслідковувати оцінки учнів з
предметів. При потребі проводила
індивідуальні бесіди.
Участь
у
класному
і
загальношкільному
житті
дали
можливість
побачити
творчі
здібності дітей, їх бажання досягнути
успіху, прагнення стати лідером або
навпаки
дистанціюватися
від
колективу.
Є
ще
багато
моментів,
Конкурс «Козацькі розваги»
над якими треба працювати, щоб
сприяти формуванню в класному колективі зрілих особистостей.
Педагогічний стаж гурткової
роботи 4 роки
Гурток
«Історія
гімназії»
відвідують учні 1-класів. На заняттях
гуртка використовую різноманітні
методи
навчання:
розповідь,
пояснення,
дискусія,
бесіда.
Зважаючи на вік учнів, часто
проводжу заняття у формі змагань,
вікторин та конкурсів. Під час
практичних занять перевагу надаю
екскурсії, рухливим іграм. Такі форми
Конкурс «Козацькі розваги»
роботи дозволяють учням з користю
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проводити відведений нам час, розширити їхні знання про історико-культурні об’єкти
Рогатинщини.
14 жовтня разом з Бирич О. П. організували поїздку учнів гімназії (1 – А клас і 6
клас) до історичного музею в селі
Заланів.
Діти
оглянули
8
експозиційних залів музею, де
ознайомились з предметами побуту,
археологічними
знахідками,
колекцією пічних кахель ХІХ – ХХ
ст., вишивкою і народним одягом.
Всі експонати музею зібрані і
збережені Мироном Михайловичем
Мельником. Він є засновником і
одночасно екскурсоводом музею.
Історичний музей в селі
Заланові знаходиться в будинку –
садибі о. Омеляна Ваня – одного з
Історичний музей в селі Заланові
засновників
першої
української
гімназії в Рогатині. Отець Омелян Ваньо похований на заланівському кладовищі біля
церкви Святого Дмитра. Учні гімназії, відвідуючи історичний музей, не забувають
вшанувати пам'ять цього відомого українця.

Мирослава Романівна Стасів
вчитель математики, спеціаліст вищої категорії,
старший вчитель, педагогічний стаж – 27 років
Найважливішим завданням математичної освіти
є
озброєння учнів загальними прийомами мислення, просторової
уяви, розвиток здібностей розуміти сенс поставленого завдання,
вміння логічно розмірковувати, засвоїти навички алгоритмічного
мислення. Кожному важливо навчитися аналізувати, відрізняти
гіпотезу від факту, чітко висловлювати свої погляди, а з іншого
боку - розвинути уяву і інтуїцію (просторове уявлення, здатність
передбачити результат і вгадати шлях рішення). Саме математика
сприяє вихованню волі, працьовитості, наполегливості . Й.-В.
Гейне писав: « Кажуть, що посередині між двома протилежними думками лежить істина.
В жодному разі! Між ними лежить проблема ». Отож, як викладати математику, щоб у
школярів не втрачалась зацікавленість до предмета, щоб праця давала високий результат?
На ці питання намагалася дати відповідь при підготовці та проведенні уроків.
У 2016-2017 навчальному році уроки математики викладала в 1(5) –А, 1(5) –Б, 2
(6) –А, 2 (6) –Б, 4 (8) –А, 4 (8) –Б класах. У своїй роботі застосовую різноманітні
ефективні методи навчання, постійно вдосконалюю методику викладання предмета. У
вересні успішно пройшла курси з математики при Івано - Франківському ОІППО.
Протягом року провела відкриті уроки та заходи :
В рамках предметного тижня « Формування в учнів прийомів мислення як засіб
підвищення рівня математичних знань» :
а) Розв’язування вправ на всі дії зі звичайними дробами, 2Б кл;
б) дробово – раціональні рівняння і способи їх розв’язування , 4А кл;
в) інтелектуальна
гра
«Найкмітливіший, найрозумніший…» між учнями перших
класів.
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В рамках методичних тижнів :
а) Поділ числа в заданому відношенні. Розв’язування задач на пропорційний поділ, 2Б кл;
б) Площі в задачах прикладного змісту, 4А кл.
Подання нового матеріалу як відомої події може і має свої переваги (наприклад
зменшення часу на викладання теми і тим самим збільшує час на відпрацювання навичок
розв’язування ), але притупляє розвиток мислення учнів. Тому необхіднішим вважаю
залучення дітей в процес вивчення нового матеріалу шляхом постановки навідних питань,
практичних досліджень, складання алгоритмів дій, таблиць порівняння, опираючись на
раніше набуті знання. Таким чином створюється логічний ланцюжок між новим і раніше
вивченим. І в такій формі роботи активна роль надається саме учню. Тому учні 4-А класу
при розв’язуванні раціональних рівнянь мали змогу обирати між традиційним способом
розв’язування та використанням поняття ОДЗ і властивостей пропорції, що робило
розв’язок простішим.
Розв’язуючи задачі було використано принцип алгоритмізації, а дробовораціональне рівняння зводилося до квадратного, яке учні змогли розв’язати застосувавши
спосіб виділення квадрата двочлена (вчили минулого року). Вчителем було наголошено,
що ці задачі будемо ще раз розв’язувати при вивченні теми « Квадратні рівняння » і
зробимо висновок про раціональність способів розв’язування .
Зародження процесу логічного мислення вимагає наявності проблемної ситуації.
Учень лише тоді буде працювати активно і плідно, коли буде позитивна мотивація
навчальної діяльності. Внутрішня мотивація у багатьох учнів ще нестійка і залежить від
ситуації. Тому вчителю необхідно пропонувати логіко розвивальні завдання, цікаві факти
з життя відомих людей, різноманітні історичні матеріали, ігрові ситуації, розв’язання
ситуативних задач. Все це було продемонстровано в ході інтелектуальної
гри
«
Найкміт-ливіший, найрозумніший…» В ході гри використовувалися прийоми : «Дивуй»,
«Відстрочена загадка».
Перемогу в грі здобули учні 1-Б класу, а наступного уроку діти дивували вчителя
цікавими загадками, скоромовками, логічними задачами, поетичними рядками котрі
віднайшли самостійно.
Учні 2-Б класу підводили підсумок вивчення теми « Дії зі звичайними дробами » та
готувалися до контрольної роботи. На уроці
використовувався метод «Поділись досвідом»,
« Робота в мобільних групах». Климців Вл.,
Ошуст Т. демонструють розв’язки своїх
завдань зі звичайними дробами.
Презентуючи розв’язок свого завдання
учень мав вказати ланцюжки перетворень та
місця найімовірніших помилок. Це завдання
виявилося досить складним та виконуючи
його учні познайомилися з принципом
підбору відповідей до завдань у тестовій
формі.
В часі предметного тижня учні 2-А класу підготували колаж про українських
математиків, цікаві математичні факти, ребуси, загадки. Найактивнішими були : Гелей
Богдана, Юськів Ярина, Кізима Юлія, Боса Аліна, Гнида Софія, Кузенко Василина,
Войтович Христина.
Успіх — головне джерело мотивації учня до навчання. Призерами ІІ етапу
Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики стали : Стиславська А., Копина Я.,
Горіла І., Винничук У.
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.
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Протягом року відвідувала відкриті уроки колег, була залучена до перевірки
олімпіадних робіт з математики, проведення пробного ЗНО.

Ігор Юрійович Покришка
вчитель математики, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист, педагогічний стаж- 25 років
Три шляхи ведуть до знань:
шлях роздумів – це шлях найбільш благородний,
шлях наслідування – це шлях найбільш легкий і
шлях досвіду – це шлях найбільш гіркий.
Конфуцій
Розуміючи важливість викладання предмета та
можливості математики як науки, що є засобом дослідження
і практичним інструментарієм у всіх сферах людського життя, я особливе місце в своїй
педагогічній діяльності стараюся відводити вихованню і розвитку особистості. Адже
математична освіта покликана зробити вагомий внесок у формування ключових
компетентностей учнів як загальних цінностей та придатностей, що базуються на знаннях,
досвіді, здібностях, набутих завдяки навчанню. Серед усіх соціальних наук економіка
використовує математику найбільше. Проте у шкільному підручнику з математики дуже
мало приділено уваги практичному застосуванні математики в економічних питаннях.
Таким чином, розв’язуючи економічні задачі математичними методами, я готую
основу для майбутнього студента вишу фінансово-економічного напрямку.
Працюючи 26-ий рік у школі, я стараюся не повторюватися в плануванні уроку,
адже розвиток суспільства удосконалює технологічний, інформаційний процеси, а учня
потрібно зацікавити і невимушено включити в навчальний процес.
Як при усному рахунку, так і при подальшій роботі на уроці, одним із найбільш
доступних і перевірених на практиці шляхів підвищення ефективності уроку є відповідна
організація самостійної навчальної роботи. Тут учень набуває знань тільки в процесі
самостійної навчальної діяльності. За формою організації самостійної роботи я
використовую різні: індивідуальні, фронтальні і групові, а, в залежності від рівня
самостійної продуктивної діяльності, - відновлювальні, реконструктивно-варіативні,
евристичні і творчі роботи.
Розвиваючи логічне мислення особистості, важливе місце визначаю формуванню
умінь розв’язувати задачі, тобто навчанню вмінням здійснювати пошук розв’язку
конкретної
задачі.
Для
цього
я
розробив
свої
рекомендації:
1)
Уважно
прочитай
і
перекажи
сам
собі
умову
задачі;
2)
Запиши
коротку
умову
задачі,
створивши
її
мікромодель;
3) Всі аналітичні дані в задачі переведи в однакові одиниці
вимірювання;
3) Виконай, при потребі, малюнок до задачі, записавши на ньому всі
дані задачі;
4) Розділи розв‘язування на ряд очевидних частин і запиши відповідні
математичні
моделі
(рівняння,
систему
рівнянь
тощо);
5) Оціни розв‘язок задачі у відповідності до її умови, запиши відповідь.
6)
Пошукай
інші
способи
розв‘язування
цієї
ж
задачі.
Порівняй
відповіді і зробити висновок.
При роботі з учнями використання електронних засобів навчання дозволяє
ефективніше здійснювати індивідуальний підхід у навчанні кожного учня. Майже на
кожному навчальному занятті використовую мультимедійний проектор . Це дозволяє
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суттєво зменшити витрати часу на організаційні моменти, що, в свою чергу, збільшує
насиченість уроку та підвищує його якість.
Актуальним питанням сьогодення є також підготовка учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання (ЗНО). Цю мету я реалізовую, працюючи з учнями в режимі
тематичних оцінювань за тестовими завданнями. На уроках та позаурочний час з учнями
6-х та 7-х класів опрацьовую завдання з підготовки до ЗНО.
Одним із етапів підготовки учнів до ЗНО та олімпіад є участь в Міжнародному
математичному конкурсі «Кенгуру».
Вже традиційними стали в гімназії предметні тижні.
З 21 по 26 листопада в гімназії проходив тиждень математики ”Формування в учнів
прийомів мислення як засіб підвищення рівня математичних знань”. Тиждень розпочався з
тематичної політінформації «А чи знаєте ви…» , яку провели учні 7-Б класу.
23 листопада був проведений відкритий урок в 6 класі «Розв’язування
ірраціональних рівнянь». Учні 7-их класів переглянули документальний фільм
«Многограники в природі». По даній темі підготувала презентацію учениця 7-А класу
Вовк Марія.
24 листопада було проведено математичний турнір між командами хлопців та
дівчат 3-го класу.
Протягом тижня було проведено конкурс плакатів, стіннівок, висловів про
математику і математиків. Особливо активними були учні 5 класу.
Підсумком проведення тижня математики була участь гімназистів в ІІ етапі
Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики. Учні яких я навчаю Бродіна Емма(7-Б
кл) та Сліпенький Юрій(6 кл) зайняли відповідно I та II місця.

Мирослава Степанівна Чубата
вчитель біології, спеціаліст вищої категорії,
вчитель-методист, класний опікун 7-Б класу,
педагогічний стаж 21 рік
Всьому, що необхідно знати, навчити неможливо,
вчитель може зробити тільки одне — вказати дорогу.
Річард Олдінгтон (1892—1962)
Учитель повинен знати і відчувати, що на його
совісті – доля кожної дитини, що від його духовної
культури та ідейного багатства залежить розум, здоров’я,
щастя людини, - казав В. Сухомлинський. А Отто фон
Бісмарк стверджував: «Війни виграють не генерали, війни
виграють шкільні вчителі та парафіяльні священики». Отож, освіта може і повинна взяти
на себе розв’язання найважливішого завдання цивілізаційного масштабу: повернути
людям віру у вищі моральні ідеали й цінності, дати кожній людині розуміння і внутрішнє
прийняття смислу людського життя, указати їй шлях досягнення особистих життєвих
устремлінь. А що ж потрібно, щоб стати майстром педагогічної праці? Звичайно, знання,
але обов’язково – добра душа, чуйне серце, любов до дітей і нестримне бажання
присвятити їм своє життя.
У 2016 – 2017 н.р. моє тижневе навантаження 20, 5 год.
Я маю уроки біології від 2 по 7 класи, екології у 7-А та 7-Б, а також уроки основ
здоров’я у 2-А та 2-Б класах.
Навчальний рік розпочинається ще до початку вересня. Останні дні літа – це гаряча
пора для вчителів, ми готуємо все для того, щоб нашим дітям було комфортно навчатися
впродовж року. 29 серпня я була запрошена до участі в обласній серпневій конференції
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педагогічних працівників, де була нагороджена Подякою Міністерства освіти і науки
України. А вже 31 серпня брала участь у районній серпневій конференції і мала виступ на
тему « Перспективи розвитку природничої науки у 2016 – 2017 н.р.»
Вересень розпочався стрімким зануренням у вир навчальних подій, а тиждень
біології та хімії на тему: «Формування мотивації до навчальної діяльності та розвиток
креативного мислення шляхом використання ІКТ» розпочався
3 жовтня тематичною годиною інформації на тему «Небезпечна краса», яку
провели учні 6 та 7-Б класів. У повідомленнях йшлося про засоби, котрі щодня
використовує кожен з нас для догляду за тілом чи волоссям, і вони можуть нести
небезпеку через вміст шкідливих речовин у своєму складі. Учні дали рекомендації, як
правильно обирати такі засоби, враховуючи вік людини.
4 жовтня пройшов перший етап Всеукраїнської олімпіади з біології. Тішить
активність учнів, отже, наша наука має майбутнє, якщо учасниками І етапу були 50 учнів,
серед яких найдостойніші 9 учнів 4 -7 класів представляли гімназію на ІІ етапі олімпіади, і
всі вони стали переможцями та призерами. А у четвер 6 жовтня я провела відкритий урок
узагальнення за темою «Опора і рух» у 5 класі. Гостями на уроці були представники
адміністрації та вчителі. Учні працювали у групах, давали відповіді на запитання, що
стосувалися будови скелета та м’язів, переглянули сюжет із теленовин про вирощування
кісток із стовбурових клітин, побачили давній вимірювальний пристрій – лікоть,
працювали з натуральними об’єктами, а на завершення уроку отримали рекомендації
щодо визначення стану власної опорно – рухової системи та поради щодо збереження її
здоров’я. Традиційне свято квітів у гімназії пройшло у переддень Дня вчителя. Учні усіх
класів підготували яскраві та змістовні композиції, а члени учнівського самоврядування
разом із вчителями оцінили роботу гімназистів. В рамках тижня було заплановано
екскурсію учнів 6 та 7-Б класів в анатомічний музей м. Івано – Франківська, однак з
об’єктивних причин ця екскурсія перенесена на період осінніх канікул. Завжди цікаво
повчитися в інших, порівняти свій досвід з досвідом інших людей, перейняти новинки для
власної діяльності. Саме з такою метою я взяла участь у виїзному засіданні обласної
творчої групи вчителів біології, що відбулося у м. Верховина та с.Дземброня 12-13
жовтня. Окрім методичної роботи, здійсненої вчителями, було організовано екскурсію у
музей Сергія Параджанова та сходження на гору Вухатий пес. Мені вдалося в один день
здійснити мандрівку із золотої осені у казкову зиму, бо вершина гори вже була вкрита
першим снігом.
Підготовка до олімпіад – це титанічна праця і учня, і вчителя, що забирає багато
часу і зусиль. І той, хто готується
до олімпіад, і той, хто готує,
зазвичай немає ні канікул, ні
вихідних. Але ця праця водночас
приносить
задоволення
від
отриманого результату . Отже,
результати ІІ етапу :
Боднар Ірина – 4-Б – ІІ місце
Івасина Ірина 4-Б – ІІ місце
Котлярова Ірина – 4-А – ІІ місце
Воляк Святослав – 5 клас - ІІ місце
Журавінський Юрій – 6 клас – І
місце
Сліпенький Юрій - 6 клас – І місце
Галак Ольга - 6 клас – ІІ місце
Бродіна Емма – 7-Б клас – І місце
Туркалевич Анна - 7-Б клас – І місце
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А вже 28 січня 3 учнів захищали честь району на ІІІ обласному етапі, де усі стали
призерами

Журавінський Юрій, Сліпенький Юрій – 6(10) клас, Туркалевич Анна 7(11)-Б клас
Туркалевич Анна - 7-Б клас – ІІІ місце
Журавінський Юрій – 6 клас – ІІІ місце
Сліпенький Юрій - 6 клас – ІІІ місце
Відвідувати відкриті уроки з різних предметів – це звична практика для вчителів
гімназії . У 2016 – 2017 н.р. я відвідала такі уроки:
9.10 з хімії – Климців О.Б. в 6 класі «Гідроген хлорид. Хлоридна кислота.
Хлориди».
23.03 з хімії – Климців О.Б. в 4-А класі «Властивості кислот».
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 45 учнів 2 – 5 класів взяли у ньому участь і за
результатами є і абсолютні переможці, і переможці в окремих номінаціях. Запитання
конкурсу настільки цікаві і несподівані, що змушують як гімназистів, так і їх наставників
звертатися до різних джерел для пошуку правильних відповідей. Це, зрештою, найбільше
досягнення, бо ми прагнемо постійно спонукати учнів до пошуку. Та і самі працюємо над
саморозвитком та самовдосконаленням.
В січні відбулася традиційна Розколяда, у якій мені теж випала честь брати участь,
а в лютому на вечорі зустрічі з випускниками я була однією із ведучих цього свята. В ІІ
семестрі вчителем фізичної культури було організовано тренування з волейболу і
товариські змагання вчителів та випускників. Заряд енергії та неймовірне задоволення
отримали і учні, і вчителі.
З 24 квітня у гімназії проходив тиждень основ здоров’я. В рамках тижня я провела
вікторину між учнями 2-А та 2-Б класів. Змагання завжди стимулює і спонукає до
перемоги. Учні 2-А класу були більш активні, хоча володіння знаннями по збереженню
здоров’я продемонстрували обидві команди.
Найперше, що потрібно вчителю – любити учня і пам’ятати, що любов не зіпсує
дитину. Втратити дітей можна через байдужість. Тож нам потрібно спонукати дітей
мріяти та вселяти їм надію. У цьому віці їм так потрібна підтримка дорослих і віра в те,
що все буде добре. Бо, як казав Луї Арагон, вчити — значить вселяти надію.
Як підсумок 2016 року Рогатинська міська рада провела конкурс «Людина року».
Від Рогатинської гімназії я була представлена у номінації «Освітянин року». І хоча не
стала переможцем, але бути номінованою у такому конкурсі – це вже велике досягнення.
У співпраці з іншими вчителями методкомісії було випущено один із номерів гімназійної
газети « Молода нація».
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У 2016 – 2017 н.р. в 7 –Б класі навчається 17 учнів.
1.
Бандура Юлія
10.
Магмет Ганна
2.
Бродіна Емма
11. Пилипів Роман
3.
Ватуляк Руслана
12. Рудак Світлана
4.
Винничук Ольга
13. Тернівський Денис
5.
Дарміць Роман
14. Туркалевич Анна
6.
Димкар Андрій
15. Третяк Христина
7.
Кишенюк Роман
16. Череватий Віктор
8.
Коцюбка Христина
17. Шиманська Уляна
9.
Лялька Іван
Випускний клас – один з найвідповідальніших, бо це час підготовки до ЗНО, час
вибору майбутньої професії, тому всі зусилля гімназистів спрямовані саме на навчання,
однак і виховні заходи не залишилися осторонь. Насамперед у класі є активні учасники
учнівського самоврядування, бо президентом гімназії є Туркалевич Анна, а головою ради
гімназії Бродіна Емма. Таким активним життя гімназистів з великою кількістю творчих
конкурсів, дискотек не було вже давно. Підтримують їх починання усі однокласники,
допомагають з організацією та проведенням різних заходів. Активними пластунами є
Дарміць Роман, Пилипів Роман, Кишенюк Роман. Вони залучені до поїздок, зустрічей,
пластових зборів. Багато учнів класу є активними учасниками та переможцями олімпіад
різних рівнів. Це Бродіна Емма, Туркалевич Анна, Рудак Світлана, Винничук Ольга,
Шиманська Уляна, Коцюбка Христина. Найбільшу кількість перемог завоювала для
нашого навчального закладу Бродіна Емма, яка стала переможцем ІІІ етапу олімпіад з
географії, історії, української мови, учасником IV етапу олімпіади з географії, призером ІІ
етапу конкурсу – захисту робіт МАН з історії. Успіхи у спорті мають Тернівський Денис,
Шиманська Уляна, та особливих результатів досягла Бандура Юля, яка цього року
отримала розряд кандидата в майстри спорту з футболу. Коцюбка Христина є активним
учасником художньої самодіяльності та учасником гімназійних свят.
За результатами І семестру 2016-2017
н.р. найвищі результати у загальному рейтингу
мають:
Бродіна Емма
Винничук Ольга
Туркалевич Анна
Рудак Світлана
Шиманська Уляна
Перший тиждень жовтня ми відзначаємо
професійне свято вчителів і випускники
підготували чудове свято, провели уроки для
своїх педагогів та підготували концерт. Крім того, в жовтні пройшло ще одне цікаве
дійство, яке вже стало традиційним. Завдяки вчителям фізичної культури та захисту
Вітчизни було організовано конкурс впоряду
та стрілецької пісні ім. М. Галущинського,
присвяченого Дню Захисника Вітчизни та
створення
УПА.
Діти
відповідально
поставились до підготовки, самостійно
проводили
багаторазові тренування і
достойно виступили на площі Роксолани. Це
ознака самостійності і відповідальності.
На осінніх канікулах ми здійснили
поїздку до Івано – Франківська, де мали
Андріївські вечорниці
чудову фотосесію в осінньому парку.
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В грудні ми разом з учнями 6 класу та їх класним опікуном провели Андріївські
вечорниці з гаданнями, кусанням калити, піснями, жартами та традиційними конкурсами,
пампушками та варениками.
В лютому проходить традиційний вечір
зустрічі з випускниками, і це ще одне свято, яке
організовують випускники. Однією із ведучих
була Туркалевич Анна.
Перші дні травня 10 учнів класу провели у
таборі відпочинку Артек Буковель.
Щотижня проводяться години класного
опікуна, на яких розглядаємо проблеми
виховання, моралі, дружби, ставлення до подій у
Андріївські вечорниці
країні. А кожного понеділка відбувається година
інформації. Робочий день розпочинається молитвою та виконанням даржавного гімну, а
ранкову лінійку часто проводять Бродіна Емма і Туркалевич Анна. Переконана, що учні
класу добре виховані, мають правильно сформовані пріоритети, емоційно відкриті,
позитивно налаштовані.
А перед тим, як діти залишать стіни гімназії і підуть у широкий світ, хочеться дати
їм пораду словами матері Терези : « Зовсім необов’язково робити великі справи. Можна
робити і маленькі, але з великою любов’ю»

Валентина Вікторівна Бродіна
вчитель географії та природознавства, спеціаліст
вищої категорії, класний опікун 5 класу,
педагогічний стаж - 17 років
У 2016-2017 н.р. викладала географію в 2-А, 2-Б, 4-А,
4-Б, 5 та 6 класах; природознавство у 1-А класі. Працювала
над проблемою «Використання інноваційних технологій у
процесі вивчення географії та природознавства».
Завдання вчителя географії сьогодні – відібрати зі
своїх методичних надбань усе прогресивне і змінити, модернізувати навчальний процес
так, щоб забезпечити його дослідницький, пошуковий характер. Такий підхід сприяє
розвитку мислення, розумових та творчих здібностей учнів. Дитина психологічно краще
готується до сприйняття невідомого, нового для неї, і це зумовлює не лише кращі
результати в навчанні, а й сприяє формуванню її як особистості.
Крилатий вислів Майкла Коллінза «Успіх не приходить до Вас – Ви йдете до
нього» говорить про клопітку працю тих учнів, які беруть участь у конкурсах та
олімпіадах. Мої учні були учасниками І і ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з географії.
Зокрема 18 листопада 2016 року в ІІ етапі олімпіади юні географи продемонстрували такі
результати:
№
п/п
1
2
3
4

Прізвище, ім’я
учня/учениці
Івасина Ірина
Корендович Вікторія
Сліпенький Юрій
Бродіна Емма

51

Клас

Місце

4-Б
5
6
7-Б

ІІ
ІІ
І
І

Команда гімназистів досягла успіху і у ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з
географії:
№
п/п
1
2
3

Прізвище, ім’я
Клас
Місце
учня/учениці
Бродіна Емма
7-Б
І
Сліпенький Юрій
6
ІІ
Івасина Ірина
4-Б
ІІІ
З 27 березня по 31 березня 2017 року у м. Кропивницькому проходив ІV етап
Всеукраїнської учнівської олімпіади з географії, де Бродіна Емма здобула ІV місце.
З 10 по 14 квітня 2017 року в гімназії проходив тиждень географії, економіки та
природознавства.
Тиждень розпочався тематичною годиною інформації «Цікаві факти про природу»,
яку провели учні 5 класу.
Упродовж тижня пройшли заходи, які сприяли підвищенню інтересу учнів до
географії, розширили знання, дали можливість дослідити і презентувати цікаві теми.
10 квітня я провела відкритий урок з географії у 2-Б класі «Природні екосистеми –
болота».
12 квітня учні 5 класу разом з практичним
психологом Веркалець І.Б. і класним опікуном Бродіною
В.В. відвідали районний центр зайнятості у
м.
Рогатин.
13 квітня відбулася зустріч учнів 4-А класу (Кліщ
В., Копина Я., Стиславська А., Гураль А., Котлярова І.)
та 4-Б класу (Івасина І.,
Відоцька М., Головльова
У центрі зайнятості
С., Боднар І., Саміла С.)
в
інтелектуальній
грі-вікторині
«Що?Де?Коли?»
Переможцями конкурсу стала команда 4-А класу. Загалом
учні продемонстрували справжній командний дух, вміння
працювати разом та виявили високий рівень знань.
Цікаву
презентацію
із
захоплюючими
«Що?Де?Коли?»
головоломками підготувала учениця 7-Б класу Бродіна
Емма, яка й допомагала у проведенні даного заходу.
Протягом року відвідувала відкриті уроки колег, була залучена до перевірки
олімпіадних робіт з географії.
Бродіна Валентина Вікторівна – класний опікун 5 класу, в якому навчається 21
учень, з них 13 дівчат і 8 хлопців.
1. Андрейців Марія
12. Магмет Анастасія
2. Балацька Валерія
13. Магмет Христина
3. Братусь Руслан
14. Мандрона Андріана
4. Воляк Святослав
15. Марків Василина
5. Галущак Олег
16. Могила Софія
6. Дученко Світлана
17. Пилипів Марія
7. Жуковська Олена
18. Третяк Дмитро
8. Кінаш Богдан
19. Філяк Вікторія
9. Кісіль Тарас
20. Харун Роман
10. Корендович Вікторія
21. Цап Ліана
11. Луцишин Роман
У цьому навчальному році в колектив влилися нові учні: Цап Ліана (з
Підгородської ЗОШ), Третяк Дмитро (із Рогатинської СЗОШ №1).
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І семестр учні 5 класу розпочали виховним уроком «Від проголошення
незалежності до нової України».
Учні класу брали участь у святі квітів «Вклоніться, люди, вчителю своєму».
25 жовтня відбувся концерт з нагоди ювілею гімназії «Відродженій Рогатинській
гімназії – 25», в якому активну участь брали Харун Роман, Могила Софія, Кінаш Богдан,
Дученко Світлана, Марків Василина, Пилипів Марія, Магмет
Христина, Кісіль Тарас.
1 листопада 2016 року в гімназії відбувся конкурс
впоряду та стрілецької пісні, де учні 5 класу знову вибороли І
місце.
9 грудня 2016 року відбувся конкурс-змагання між
учнями 4-Б та 5 класу «Козацькі розваги». Цей виховний захід
Козацькі розваги
з національно- патріотичного виховання, дав можливість
виявити рівень знань учнів як з історії України, так і з географії України. Перемогу в
нелегкому протистоянні здобули учні 5 класу.
Також учні класу разом із вчителями відвідали 15 грудня виставу ІваноФранківського обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка «Енеїда».
В останній тиждень грудня у гімназії проходив новорічний КВК, в якому
п’ятикласники вибороли ІІ місце.
За результатами навчально-виховного процесу за І семестр 2016-2017 н.р.
найкращими учнями класу стали:
за загальним рейтингом:
за навчальним рейтингом:
1. Корендович Вікторія
1. Пилипів Марія
2. Могила Софія
2. Воляк Святослав
3. Пилипів Марія
3. Корендович Вікторія
4. Жуковська Олена
4. Мандрона Андріана
5. Воляк Святослав
5. Магмет Анастасія
Учні класу Могила Софія, Дученко Світлана, Кінаш Богдан, Третяк Дмитро брали
участь у Розколяді.
Під час Шевченківських днів активними учасниками гімназійного свята були
Дученко Світлана, Могила Софія, Марків Василина, Кінаш Богдан, Галущак Олег.
Класний куток «Поезія Т. Шевченка» оформила Магмет Анастасія.
У конкурсі виразного читання поезій Т. Шевченка, організованого міською владою,
брали участь Мандрона Андріана, Пилипів Марія та Могила Софія.
У районних спортивних змаганнях з волейболу учасниками були Андрейців Марія,
Філяк Вікторія, Мандрона Андріана, Магмет Анастасія.
З метою розвитку інтелектуальних здібностей, активізації творчої діяльності
талановитих учнів кожного року проводяться різноманітні конкурси з різних предметів.
Учні 5 класу активно брали участь у таких конкурсах як «Геліантус» та «Кенгуру».
Цікавими, спостережливими, винахідливими та творчими продемонстрували себе
учні 5 класу під керівництвом старости класу Кінаша Богдана у 2016-2017 н. р.
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Ігор Орестович Бабій
вчитель географії, економіки, технологій,
природознавства, «Захисту вітчизни»,
спеціаліст вищої категорії, старший учитель,
класний опікун 1-Б класу,
педагогічний стаж - 23 роки
У 2016-2017 навчальному році викладав географію в 3
класі, економіку і технології в 6-7 класах, природознавство в
1-Б класі, Захист Вітчизни у 6-7 класах, був керівником
гуртка економіки Івано-Франківського обласного відділення Малої академії наук України.
Географія :
Основний курс вивчення географії у 3 класі «Географія материків і океанів».
Найбільшу увагу приділяв переходу на нову програму вивчення предмета. У часі
предметного тижня проведено відкритий урок «Населення Євразії».
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. Перше засідання групи проходило на базі Надвірнянського ліцею 26 квітня 2017
року.
Економіка :
Вивчення предмета проходить в 7
класах і у 6 факультативно. У цьому
навчальному році учні взяли участь в
олімпіаді з економіки. Переможцями II і
учасниками III стали учні 6 класу Рябчук
Надія, 7-Б класу Рудак Світлана. У часі
предметного тижня пройшов урок в 7-Б
класі «Світова торгівля». Команда
гімназії бере участь в регіональному
конкурсі «Юніор Бізнесу 4» в рамках
польського проекту.
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.
Захист Вітчизни:
Предмет охоплює учнів 6-7 класів. На даний
момент набуває особливої уваги вивчення цієї
дисципліни. У першому семестрі в часі тижня
цивільної оборони проведено відкритий урок
«Сигнали оповіщення населення в надзвичайних
ситуаціях». Команда хлопців 6-7 класів добре
виступили в районному стрілецькому поєдинку. У
квітні хлопці 6-7 класів успішно пройшли
навчально – польові збори.
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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.
Учениця 7-Б класу Рудак
Світлана представляла гурток на I та II
етапі конкурсу-захисту з власним
дослідженням
«Соціально
–
психологічні
та
інші
аспекти
формування економічної та соціальної
людини в умовах трансформацій та переходів економіки України»
У цьому навчальному році команда нашої гімназії у складі учнів 6 класу Дяків
Христини, Боянівської Марти, Сліпенького Юрія, Журавінського Юрія брала участь у
XXXX обласному зльоті юних геологів, що проходив з 03.04. по 06.04. в с. Яблуниця.
Команда виступила досить добре, і Дяків Христина представлятиме нашу гімназію в
складі команди області у всеукраїнській експедиції.
У 2016-2017 навчальному році у гімназію для продовження навчання прийшло
багато учнів з різних шкіл району. Я став класним опікуном 1-Б класу згідно зі списком.
1. Бабй Ярина
2. Бабій Олег
3. Беньковський Олексій
4. Березюк Богдан
5. Бойко Анастасія
6. Воненька Вікторія
7. Гиців Марта
8. Дарміць Софія
9. Дутка Михайло
10. Заборський Олег
11. Захар Богдан
12. Когут Маргарита

13. Мазур Христина
14. Марунчак Роксолана
15. Мацюк Діана
16. Мартиненко Денис
17. Мельник Віталіна
18. Мізерак Олена
19. Паньків Максим
20. Раздрогіна Іванна
21. Свирида Наталя
22. Стиславський Остап
23. Хмарик Христина
24. ШкварокСофія

Клас у процесі адаптації виявився досить активним, як в класному житті так і в житті
гімназії. Перший семестр відмінно завершили 9 учнів і в загальному успішність була
досить на високому рівні. На протязі навчального року проводились виховні і відкриті
заходи : «Що в Україні най?», «Розколяда»…Також учні класу брали активну участь в
гімназійних, міських, районних та обласних заходах. Найактивнішими були :
Художники : Бабій Я. Мацюк Д. Марунчак Р. Гиців М.
Танцюристи : Шкварок С. Дарміць С. Когут М. Бойко А.Паньків М.
Читачі віршів : Захар Б. Беньковський О.
Співаками : Мізерак О.
Спортсменами : Стиславський О.Паньків М. Дутка М.
Хлопці класу у складі команди гімназії вибороли перше місце районного турніру з міні
футболу за організації НФК «Ураган» і стали учасниками обласних змагань.
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Любов Миколаївна Костюк
вчитель фізики, астрономії і трудового
навчання, спеціаліст вищої категорії, старший
вчитель, педагогічний стаж – 30 років
У 2016-2017 навчальному році працювала з таким
тижневим навантаженням:
фізика – 4-А, 4-Б, 5, 6, 7-Б класи
астрономія – 7-Б клас
трудове навчання – 1-А, 1-Б, 2-А, 2-Б, 3, 4-А, 4-Б, 5 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
У листопаді-грудні відбувалися І і ІІ етапи Всеукраїнської олімпіади з фізики. На
другому етапі призерами стали:
Відоцька М. (4-Б кл.), Боднар І. (4-Б кл.) – І місце, учасниці ІІІ етапу;
Братусь Р. (5 кл.) – учасник ІІ етапу;
Журавінський Ю. (6 кл.) – учасник ІІ етапу.
Традиційно у квітні (03.04 – 07.04) проходив предметний тиждень з фізики. Перед
тим, 5 квітня, 7 учнів з 4-А класу брали участь у фізичному конкурсі “Левеня”. Під час
предметного тижня учні під керівництвом вчителя брали участь у змаганнях і конкурсах
на фізичну тематику та інших заходах.
У конкурсі стіннівок перемогу здобули учениці 5 класу Могила Софія, Балацька
Валерія, Цап Ліана, Дученко Світлана. Цікаву інформацію про українських космонавтів
підготував учень 5 класу Галущак Олег, а про відомих фізиків - учень цього ж класу
Луцишин Роман.
Працювала в 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”. Виступала на засіданні районного
методичного об’єднання вчителів фізики і математики з обміну досвідом роботи з
національно-патріотичного виховання учнів. З доповіддю “Мотиваційна діяльність учнів
на різних етапах уроку” виступала на засіданні психолого-педагогічного семінару у
гімназії. Також мала виступ на науково-методичній раді гімназії на тему “Інноваційні
підходи до організації і проведення сучасного уроку”. З метою обміну досвідом та
методичного навчання відвідувала відкриті уроки у колег, зокрема відкритий урок з
фізики у 3 класі (вчитель Чопик В.М.), відкритий урок із зарубіжної літератури у 5 класі
(вчитель Мартинюк У.Л.).
Цей навчальний рік став роком чергової атестації, за підсумками якої підтверджено
вищу кваліфікаційну категорію і звання “старший вчитель”. Брала участь у методичних
тижнях під час яких провела відкриті уроки:
- у 5 класі на тему “Закони послідовного з’єднання провідників.”;
- у 6 класі на тему “Ізопроцеси в газах. Газові закони.”.
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Євген Сидорович Погурало
вчитель фізики, спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж - 44 роки
У 2016-2017 н.р. викладав фізику і астрономію у 7-А класі, відповідно 2 години і
0,5 години на тиждень за рівнем стандарту. Працював над проблемою «Розвиток
пізнавальних і творчих інтересів учнів на уроках фізики».
На уроках розвивав пізнавальний інтерес учнів, що є одним з найважливіших
стимулів навчання гімназистів, застосовував різноманітні методи і форми організації
навчального процесу, створював необхідну атмосферу зацікавленості, щоб кожен учень
якомога активніше брав участь у роботі всього класу. 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.
При вивченні астрономії практикував випереджувальне навчання. Учні
використовуючи науково-популярну літературу, готували повідомлення та реферати,
створювали презентації, відшукували цікаві факти із розвитку Сонячної системи та
Всесвіту, які потім демонстрували на уроці.
Брав участь у роботі
методичної комісії вчителів
фізики,
математики
та
інформатики.
Спільно
з
членами методичної комісії
підготували
і
провели
тиждень фізики, зокрема,
провів відкритий урок у 7-А
класі на тему: «Атомна
енергетика: за і проти» у
формі дебатів, на якому учні
переконували
переваги
і
небезпеку
атомної
енергетики, свої виступи учні
підтверджували
демонстрацією відеофрагментів.
Учні 7-А класу не брали участь у олімпіаді з фізики, бо навчалися за програмою
історичного профілю і вивчали фізику на рівні стандарту.
Бойчак Мар’яна брала участь в ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
астрономії і зайняла ІІІ місце.

Оксана Богданівна Климців
вчитель хімії та основ здоров’я,
спеціаліст вищої категорії, вчитель–методист,
класний опікун 6 класу,
педагогічний стаж -16 років
Загальне тижневе навантаження 19 годин.
У цьому навчальному році я викладала хімію у 3, 4-А, 4Б, 5, 6, 7-А та 7- Б класах. Протягом навчального року
працювала над проблемним питанням «Роль творчих здібностей
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учнів на уроках хімії». Педагогічні заповіді, яких намагаюся дотримуватись у своїй
роботі:
1. Кожна дитина – творча, неповторна особистість. Шануй цю особистість. Знайди і
плекай неповторність цієї особистості, її обдарування та здібності.
2. Будь справедливим, послідовним та великодушним у вихованні. Умій бачити, вмій
дивуватися, захоплюватися навіть найменшими перемогами своїх учнів. Умій вселити в
них віру у перемогу у складних ситуаціях. Пробачай їм їхні недоліки. Адже ти теж не є
вершиною досконалості.
3. Будь прикладом для дитини. Люби життя.

Переможці олімпіади з хімії
З 3 по 7 жовтня в гімназії проходив предметний тиждень біології та хімії на тему:
«Формування мотивації до навчальної діяльності та розвитку креативного мислення
шляхом використання ІКТ». У рамках проведення цього тижня відбувся I етап олімпіади з
хімії. Участь у ньому взяли … гімназисти, семеро з яких представили гімназію на II етапі,
і всі учні стали призерами і переможцями:
Туркалевич Анна 7 -Б
- 1 місце
Галак Ольга
6 клас - 1 місце
Сліпенький Юрій 6 клас - 1 місце
Пилипів Марія
5 клас - 2 місце
Копина Яна
4-А клас - 1 місце
Кліщ Вікторія
4-А клас - 2 місце
Дребот Діана
3 клас - 2 місце
Гідно відстояли честь гімназії та району учні
гімназії й на обласному етапі, виборовши: Туркалевич
Анна – ІІІ місце, Галак Ольга та Копина Яна – V місце,
Сліпенький Юрій – X місце. 48 гімназистів взяли участь
у Всеукраїнському природничому конкурсі «Геліантус»:
з них 6 абсолютних переможців, 3 дипломи І ступеня, 2 ІІ ступеня, 6 - ІІІ ступеня. Усі інші нагороджені
грамотами з хімії, фізики, географії.
Під час навчального року були проведені такі Учні 6-го класу під час уроку
хімії
відкриті уроки:
6 клас - «Хлороводень. Хлоридна кислота: добування, властивості, застосування».
6 клас – «Солі амонію».
4 - А клас – «Властивості кислот».
Уроки мали практичне спрямування, і знання, отримані на них, сподіваюсь, будуть
потрібні учням у дорослому житті. Учні 6 та 7-Б класу провели годину інформації
«Небезпечна краса», в якій висвітлювалось питання безпеки використання косметичних
засобів і їх вплив на здоров’я людини. Традицією стало проведення в рамках тижня
біології та хімії Свята квітів.
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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, психолого-педагогічних
Учні 4-А класу
семінарах, нарадах класних опікунів. На педагогічній
раді виступала з питанням «Способи мотивації навчальної діяльності учнів на уроках хімії
за допомогою ІКТ», «Шкільний булінг як соціально–психологічний феномен» (психологопедагогічний семінар), ділилася своїм досвідом на районному творчому звіті вчителів
хімії, брала участь у авторських семінарах педагога–новатора Басанця Віталія
Васильовича (на базі Богородчанської ЗОШ І-ІІІ ст.№1 ).
У період з 13 лютого – по 3 березня 2017 року пройшла курси вчителів біології,
хімії, природознавства та основ здоров’я, керівників
гуртка з предметів на базі Івано – Франківського ОІППО
(ПК02136376127117).
Випускна
робота
проекту:
«Проблеми фторо та йододефіциту та їх подолання».
Успішно пройшла атестацію на підтвердження вищої
категорії і отримала звання вчителя-методиста.
15 грудня разом з учнями та вчителями гімназії
відвідала Івано-Франківський Драматичний театр ім.
Івана Франка, де із задоволенням переглянула
інсценізацію
з.а.
України
Р.Держипільського
і
О.Гнатковського за мотивами однойменної поеми Івана
Семінар-практикум у
Котляревського "Енеїда".
Богородчанській ЗОШ
Я є вчителем основ здоров’я для учнів в 1-А, 1-Б,
3, 4-А, 4-Б і 5 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
оточуючих 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 24 -28 квітня 2017 року проходив тиждень знань з основ безпеки
життєдіяльності на тему: «Небезпека вдома і на вулиці». У межах цього тижня для учнів
3-5 класів був проведений відеолекторій «Твоє здоров’я», під час якого гімназисти мали
змогу переглянути відео щодо надання першої допомоги при різних видах кровотеч та
різних ступенях опіків, а учням 1-2 класів був запропонований перегляд мультфільму з
циклу «Азбука здоров’я». Цікавою і пізнавальною була екскурсія учнів 1–их класів в
пожежно-рятувальну частину міста Рогатина. Для учнів 1 – 3 класів проведений конкурс
власних поезій та казок про здоровий спосіб життя, а учні 6 класу склали галерею
висловів про здоров’я.
У всіх класах навчальні плани і програми на цей рік виконані, написані відповідні
контрольні роботи, проведені практичні та лабораторні роботи.
У 2016-2017 н.р. в 6 класі навчалось 15 учнів, з яких 9 дівчат та 6 хлопців. Цього
року на навчання в гімназію прийшли Ковалишин Наталя та Цимбалістий Максим.
1. Базилевич Вікторія
6. Дяків Христина
2. Боянівська Марта
7. Журавінський Юрій
3. Васильців Олеся
8. Ковалишин Наталія
4. Галак Ольга
9. Мацюк Вікторія
5. Дученко Ігор
10. Процак Христина
59

11. Рябчук Надія
14. Цимбалістий Максим
12. Сліпенький Юрій
15. Чемний Віктор
13. Ставничий Назар
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 Процак Христини.
Згідно з результатами за І семестр 2016-2017 н.р. найкращими учнями класу за
загальним рейтингом є:
1. Сліпенький Юрій
4. Боянівська Марта
2. Галак Ольга
5. Рябчук Надія
3. Дяків Христина
Учні гімназії мають бути виховані на засадах національно-патріотичного виховання.
«Від проголошення незалежності до нової України» - саме так звучала тема першовересневого
уроку, метою якого було ознайомити учнів з основними історичними подіями становлення
державності України; формувати відчуття приналежності до України, усвідомлення себе
українцем, почуття особистої відповідальності за долю держави та українського народу;
виховувати любов до Батьківщини.
2016 рік став особливим для всієї гімназійної родини, адже нашій рідній Альмаматер виповнилось 25 років з моменту її відродження. З приводу цього 6 клас випустив
святкову стіннівку. І деякі учні долучилися до Святкової академії, зокрема Дученко Ігор
зачарував усіх присутніх грою на баяні.
День учнівського самоврядування з нетерпінням чекає кожен гімназист. Тому цього року
учні 6 класу долучилися до створення святкової атмосфери. Гарною ідеєю стало
створення фотоколажу гімназійного життя. Концерт, присвячений Дню вчителя, в якому
взяли

Андріївські вечорниці
участь Ковалишин Н. та Дученко І., справив незабутнє враження на всіх присутніх.
За весь навчальний рік із класом проведено відкриті уроки з таких предметів: хімія,
фізика, англійська мова, захист Вітчизни. Щопонеділка в 6 класі проводиться година
класного опікуна. Під час цих занять було проведено багато бесід, виховних заходів на
різноманітну тематику. У рамках декади класних опікунів проведено виховний захід з
учнями 7-Б класу та класним опікуном Чубатою М.С. Андріївські вечорниці. За
традиціями наших предків, дівчата та хлопці сходилися до однієї хати ввечері 12-го
грудня. Жартували, розповідали цікаві історії та грали в різні ігри, а в ніч з 12-го на 13-е
грудня ворожили. Саме таку атмосферу ми намагалися створити, провівши це дійство.
Гості свята мали змогу отримати не тільки позитивні емоції, але й пригоститися
пампушками та варениками.
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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 3 місце у всегімназійному конкурсі «Казка у класі» серед
1-7 класів та зайняли 3 місце в старшій віковій групі у гімназійному конкурсі впоряду та
стрілецької пісні ім. М. Галущинського, присвяченого Дню Захисника Вітчизни та
створення УПА. Долучилися до конкурсу на кращу новорічну листівку (Галак Ольга -2
місце), конкурсу Selfi, присвяченому 25-ій річниці Відновленої гімназії ( Рябчук Н.-3
місце), конкурсу, присвяченому Великодню (Боянівська М., Мацюк В., Процак Х).
Щопонеділка проводяться години інформації, до яких ретельно готуються
інформатори класу. 21 листопада на площі Роксолани учні та вчителі гімназії
вшановували третю річницю Революції гідності.
Протягом року учні брали участь у всіх гімназійних урочистостях, виступах,
змаганнях, позакласних заходах, предметних тижнях. З нетерпінням учні класу чекали
щорічного конкурсу КВК, який відбувся 27 грудня між командами 5 і 6 класів. Дотепні
жарти, справжня акторська майстерність, згуртованість допомогли стати переможцями.
13 лютого Процак Христина та Чемний Віктор
взяли участь в святі "На крилах любові», яке
відбулося в ШЕВУ, і перемогли у номінації
«Найніжніша пара». Учасники свята співали,
танцювали,
розважались
у
конкурсах,
освідчувались у коханні, дарували один одним
Валентинки. 21 листопада Рябчук Надія разом з
іншими
гімназистами
представляла
наш
навчальний заклад на обласному конкурсі поезії,
Новорічний КВК
присвяченому 160 річниці від дня народження
Івана Яковича Франка і зайняла 3 місце, взяла участь у конкурсі читців-декламаторів,
який організувала міська рада, "Слово вічне - слово невмируще". Усі учасники та
переможці конкурсу нагороджені почесними грамотами. 7 березня в ШЕВУ відбулося
святкове відкриття Школи Шляхетних Українок. Боянівська М., Галак О., Базилевич В.,
Мацюк В. мали за честь вступити в цю школу. Дученко Ігор, Чемний Віктор та
Цимбалістий Максим взяли участь у спортивному змаганні зі стрільби.
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 стали призерами ІІІ етапу учнівських олімпіад та ІІ етапу МАН і
Міжнародного конкурсу «Flex»: Сліпенький Юрій, Галак Ольга, Боянівська Марта,
Журавінський Юрій, Дяків Христина.
Кожен милосердний вчинок – це щабель сходів, що ведуть до небес. (Г.Бігер).
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 для допомоги
онкохворим дітям.
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.
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Ірина Богданівна Веркалець
вчитель основ християнської етики, спеціаліст вищої категорії, старший
вчитель, педагогічний стаж - 30 років
Хто вивчав науки і не використовував їх,
той подібний на того, хто орав, але не сіяв.
Сааді
Уроки основ християнської етики – є засобом формування особи гімназиста на
засадах християнської моралі, плекання духовності, доброти, людяності, милосердя,
чесноті, працьовитості, виховання духовно багатої особистості, яка усвідомлювала б свою
відповідальність перед Україною і рідним народом”.

Переможці районної та учасники обласної олімпіади з ОХЕ
Головльова Сніжана
Винничук Уляна
У 1-2-х класах на уроках ОХЕ практикується використання притч, розповідей, перегляд
відеофільмів для вивчення Старого Заповіту, притч Христових.
У 3-х класах курс «Ісус Христос – ідеал для наслідування», у 4-х класах 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 класі, вивчаючи курс «Морально - етичні цінності молоді» та у 6 класі,
вивчаючи курс «Етика подружнього життя», учні дуже люблять виконувати тести на
самопізнання, висловлювати власні погляди на сенс людського життя та вести бесіди на
морально-етичну тематику.
Учні всіх класів взяли участь в гімназійній олімпіаді з основ християнської етики, а
переможці представляли команду гімназії на районній олімпіаді. Двоє учнів стали
переможцями та 6 - призерами районної олімпіади: Винничук Уляна (2Б клас) - І місце,
Головльова Сніжана (4Б клас) –І місце, Нитчин Марта (3 клас) – ІІІ місце, Цап Ліана (5
клас) – ІІ місце, Марків Василина (5 клас) – ІІІ місце, Стіжак Степан (7Аклас) – ІІІ місце,
Базилевич Вікторія (6 клас) – ІІ місце, Коцюбка Христина (7Б клас) – ІІІ місце.

Зварчук Ярема Михайлович
вчитель музичного мистецтва, художньої культури, спеціаліст вищої
категорії, вчитель-методист, керівник вокального гуртка,
педагогічний стаж - 32 роки
.
Протягом навчального року працював над проблемним питанням «Виховання
духовності і національної свідомості гімназистів засобами музичного мистецтва».
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В рамках предметного тижня 5 травня провів
відкритий урок у 4-А класі на тему «Урок-зустріч з
ансамблем бандуристок, учасниками поїздки до
Німеччини».
Протягом року виступав з доповідями під час
обласних, районних конференцій, семінарів, педрад.
Вихованці протягом навчального
року брали
активну
участь
у
різноманітних
гімназійних,
загальноміських, районних та обласних мистецьких
заходах та під час поїздки у Німеччину.
Кожен навчальний тиждень у гімназії розпочинався
із Служби Божої, яку супроводжував своїм співом
гімназійний хор.
Серед
визначних
музичних
заходів цього
року
слід
Оленка Мізерак (1-Б кл.)
виділити
святковий концерт до Дня вчителя, концерт до
25-річчя відродження гімназії, конкурс
«Гімназія має талант», свято впоряду і
Богдан Кінаш (5 кл.),
патріотичної пісні на площі Роксолани,
Тарас Мордун(2-А кл.)
концерти до свята Миколая, фестиваль
вертепів, Розколяду, Шевченківський концерт, виступи гімназистів під час святкувань 25річчя Рогатинської районної організації СОУ, 25-річчя Рогатинської філії Союзу
Українок, свята Країни Роксоланії у Ірпені, конференції до 160-річчя Івана Франка та
участь найталановитіших учнів гімназії у районному та обласному огляді художньої
творчості.

Христина Коцюбка (7-Б кл.)

Роман Бирич (2-Б кл.),
Остап Боднар (3 кл.)
15 жовтня дует у складі Романа Бирича (2-Б кл.) та Остапа Боднара
(3 кл.) стали
призерами районного конкурсу патріотичної пісні (ІІ місце).
Інструментальний дует у складі Тараса Мордуна та Богдана Кінаша виступав
протягом року під час багатьох концертів на гімназійній та районній сценах.
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«Розколяда»

Ансамбль бандуристок після
концерту у церкві м. Дюссельдорф

Ігор Васильович Люлька
вчитель образотворчого мистецтва,
спеціаліст вищої категорії, старший вчитель,
педагогічний стаж - 26 років
У 2016-2017 навчальному році викладав образотворче
мистецтво в 1-3 класах, мистецтво в 4-их класах та художню
культуру в 5-7 класах. Працював над проблемою
“Використання
комп’ютерних
програм
на
уроках
образотворчого мистецтва та художньої культури”.
5 жовтня на базі гімназії проходила обласна педагогічна
практика вчителів образотворчого мистецтва та художньої
культури. У 2-Б класі проведено відкритий урок на тему:
” Пейзаж. Настрій у пейзажі” та семінар” Створення
презентацій для курсу художня культура в 5-7 класах”.
У рамках тижня естетичних дисциплін проведено відкритий урок з образотворчого
мистецтва в 1-А класі ”Вітальна листівка для матусі”.
Протягом навчального року учні брали участь в різноманітних районних та
обласних конкурсах на кращий малюнок. Учні гімназії активно проявили себе в
оформленні гімназії до Різдвяних свят та в конкурсі “Великодня писанка”.
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На районній олімпіаді з образотворчого мистецтва серед учнів 3-іх і 5-их класів
гімназисти зайняли призові місця.
1 місце
Боднар Остап ( 3клас)
2 місце
Корендович Вікторія (5 клас)
З 27 лютого по 17 березня проходив курси підвищення кваліфікації при ІваноФранківському ОІППО. Розробив і захистив проект на тему:” Храми рідного краю”.
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.

Василь Миколайович Чопик
вчитель фізики та інформатики,
спеціаліст вищої категорії, вчитель-методист,
педагогічний стаж - 31 рік
У 2016-2017 навчальному році викладав інформатику в
1-7х класах та фізику в 3 класі. Тижневе навантаження 21
година. Працюю над проблемою "Активізація пізнавальної
діяльності учнів".
У своїй роботі застосовую різноманітні ефективні методи
навчання, постійно вдосконалюю методику викладання
предмету. Є активним учасником районного методичного
об'єднання вчителів та обласної творчої групи вчителів з фаху.
У цьому навчальному році пройшов курсову
перепідготовку на базі обласного інституту
післядипломної освіти педагогічних працівників з
інформатики (жовтень 2016 року) та з фізики (лютий
2017 року), а також пройшов чергову атестацію на
підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та
підтвердження звання «Вчитель-методист».
Добрі результати показали мої учні на різних
етапах Всеукраїнських предметних олімпіад. В І
(гімназійному) етапі олімпіади з інформатики
прийняли участь 2 учні, а з інформаційних
технологій – 6 учнів 6-7х гімназійних класів. На
районному етапі олімпіади з інформатики перемогу
здобули Рудак Світлана (7-Б клас, ІІ місце), а з
інформаційних технологій – Бродіна Емма (7-Б клас,
І місце) Дяків Христина (6 клас, ІІ місце). Переможці
районного етапу представляли наш район на
обласних предметних олімпіадах: Рудак Світлана (з інформатики), Бродіна Емма (з
інформаційних технологій).
З 3 по 7 квітня 2017 року в гімназії проходив предметний тиждень фізики та
інформатики на тему: "Активація пізнавальної діяльності учнів шляхом здійснення
проблемно-пошукового методу".
Протягом тижня вчителем були проведені такі заходи:
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відкритий урок на тему: "Розв’язування компетентнісних задач".
(4 квітня, 3клас. На уроці в цікавій і доступній формі учням був поданий
теоретичний матеріал про поняття компетентнісних задач та етапів їх розв’язування.
Учні працювали над планування одноденного походу з метою вивчення різних
рослинних угруповань, використовуючи навчальний матеріал з географії, біології,
фізики та інформатики. Практичну частину із створення презентації, на кожному
слайді якої відображався певний етап розв’язування задачі. Учні добре засвоїли
навчальний матеріал на уроці і зможуть використати його на практиці. )
- турнір з інформатики серед учнів 2 класу. (3квітня, 2-А клас. Учні виконували
вправи в комп’ютерній програмі «Клавіатурний тренажер». Кращі результати
показали такі учні: Братусь Андрій – 83 бали, Юськів Ярина – 62 бали, Галушка
Павло і Челядин Вадим – 61 бал, Мордун Тарас – 58 балів, Драган Микола – 53
бали).
- конкурс стіннівок до Дня Інтернету. (протягом тижня, 1-А клас. Активну участь
прийняли такі учні: Конопка Юліана, Коблан Христина, Максимчук Лілія, Білоус
Валерія, Било Христина, Лиса Ілона, Підбережна Анастасія, Федоров Каміла, Третяк
Маркіян і Стиславська Марія).
В 2015-2016 навчальному році в гімназії працював гурток прикладного
програмування Івано-Франківського територіального відділення Малої академії наук
України (керівник Чопик В.М.). Основною метою роботи гуртка є розвиток науковопошукових 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 практикумілекторії в рамках науково-освітнього проекту «Наука
ХХІ ст.: перспективні напрямки розвитку» МАН
України, який проходив 25-26 жовтня 2016 року в с.
Поляниця Яремчанського району.
На І-му етап конкурсу-захисту учнівських
наукових робіт, в якому від секції "Інформатика"
виступала
учасниця
гуртка
прикладного
програмування
Дяків
Христина
(6
клас),
продемонструвала програму "Чарівний світ чисел" і здобула ІІІ місце. Використання даної
програми сприятиме розвитку в учнів математичного та алгоритмічного мислення, кращому
зацікавленні вивчення математики.
-

Ірина Михайлівна Березюк
вчитель інформатики,
спеціаліст першої категорії,
педагогічний стаж - 13 років
Працюю в Рогатинській гімназії перший рік. У 20162017 навчальному році викладала інформатику в 1-Б, 2-Б,
4-А, 6, 7-А, 7-Б класах.
Cучасне інформаційне суспільство ставить перед
навчальним закладом завдання підготовки випускників,
здатних:
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 гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи
необхідних знань;
 самостійно критично мислити;
 грамотно працювати з інформацією;
 бути комунікабельними;
 самостійно працювати над розвитком особистої моральності, інтелекту,
культурного рівня.
Одним із методів, що спонукає розвиток самостійної, творчої діяльності учнів, є
метод проектів, тому я працюю над проблемою "Використання проектної технології для
розвитку креативного мислення учнів на уроках інформатики".
У роботі над проектами навчаю учнів здобувати знання самостійно, користуватися
надбаними навичками для вирішення практичних завдань. Метод проектів завжди
припускає розв'язування якоїсь проблеми, яка передбачає, з одного боку, використання
різноманітних методів, засобів навчання, а з іншого, інтегрування знань, умінь з різних
галузей науки, техніки, технології, творчих областей. Тому на своїх уроках постійно
використовую між предметні зв’язки.
Моє завдання як учителя полягає в тому, щоб будувати уроки на основі потреб
кожного учня, максимально забезпечити прояв активності, самостійності, створювати
ситуацію успіху, розвивати креативність, поважати інтереси кожного.
Постійно вдосконалюю методику викладання предмета. Беру участь у роботі
районного методичного об'єднання вчителів інформатики.
Учні 6 та 7х класів взяли участь в І етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з
інформаційних технологій (Журавінський Ю., Дудар І.).
В ІІ семестрі кабінет «Інформаційний центр» повнився новим комп’ютерним
обладнанням та програмним забезпеченням. Ліцензійне програмне забезпечення Windows
10 та MS Office 365 було успішно активовано і введено в експлуатацію. Найновіші
ліцензійні програми стали доступними для використання гімназистами. Учні успішно
освоюють роботу на нових платформах.
З 3 по 7 квітня 2017 року в гімназії проходив предметний тиждень фізики та
інформатики.
Протягом цього тижня я провела такі заходи:
відкритий урок на тему:
"Використання
математичних,
статистичних та логічних функцій
табличного процесора" (5квітня, 4Аклас. На уроці учням був поданий
теоретичний матеріал і проведено
практичну роботу із використанням
математичних,
статистичних
та
логічних функцій в табличному
процесорі MS Excel);
підготували
стінгазету
«4

-

квітня – Міжнародний день Інтернету» з
учнями 2-Б (3 квітня. Учні в групах шукали
інформацію для стінгазети та оформили її у
вигляді плаката. Особливо відзначилися:
Кізима І., Бирич Р., Каспрук Ю, Малецька М.,
Олійник А., Римарук Т., Воробець І., Павлик
С.);
підготовка стіннівок учнями 1х класів
(протягом тижня учні готували інформацію
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про переваги та недоліки мережі Інтернет та оформили її у вигляді стіннівок).

Вважаю, що постійний пошук і використання новітніх освітніх технологій сприяють
розвитку креативного мислення учнів, активізації пізнавальної діяльності, розвитку
творчої особистості гімназиста. Виховую бажання шукати, пізнавати, досліджувати,
творити.

Роман Ярославович Жирий
вчитель фізкультури, спеціаліст вищої
категорії, педагогічний стаж – 14 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, 1 Б та 2А кл. мали
уроки плавання.
У цьому навчальному році проводилась позакласна спортивно-масова робота. Так,
спортивне життя в Рогатинській гімназії цього навчального року розпочалось із декади
фізичної культури та спорту, протягом якої було організовано та проведено спартакіаду з
міні-футболу і гандболу серед хлопців та дівчат 1 – 2 , 3 – 4 , класів. Також для учнів 1 – 2
кл. були проведені «Веселі старти», а для учнів 3 – 4 кл. – «Старти надій». Кращі
спортсмени гімназії у складі збірної району брали участь у обласних та всеукраїнських
змаганнях з багатьох видів спорту. (Таблиця 1)
№
Прізвище та ім’я Клас
Спортивні досягнення
1
Боднар Ірина
4Б
ІІІ – місце у чемпіонаті України серед спортсменів
1994р. н., м. Львів.
ІІІ – місце у відкритому зимовому чемпіонаті України
м. Львів
2. Наконечний
4Б
І місце – на обласному дитячо-юнацькому турнірі з
Володимир
гандболу «Стрімкий м’яч».
Жовтень 2016р
ІІ місце в дитячо-юнацькому чемпіонаті області з
гандболу. ( в лютому та березні 2017 р.)
ІІ місце – чемпіонаті області з гандболу
«Прикарпатська весна 2017»
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3.

Маслій Назар

4Б

4.

Ковалишин Олег

5.

Драпак Юрій

4Б

6.

Мельник Денис

7Б

7.
8.
9.

5
2Б
4Б

10

Луцишин Роман
Могила Тарас
Головльова
Сніжана
Лісовий Тарас

11

Челядин Вадим

2А

12

Скробач Стелла

1А

2Б

13. Антоняк Анастасія

1А

14. Воненька Вікторія

1Б

15. Мацюк Вікторія
16. Процак Христина

6

І місце – на обласному дитячо-юнацькому турнірі з
гандболу «Стрімкий м’яч».
Жовтень 2016р
ІІ місце в дитячо-юнацькому чемпіонаті області з
гандболу. ( в лютому та березні 2017 р.)
ІІ місце – чемпіонаті області з гандболу
«Прикарпатська весна 2017»
І місце – на обласному дитячо-юнацькому турнірі з
гандболу «Стрімкий м’яч».
Жовтень 2016р
ІІ місце в дитячо-юнацькому чемпіонаті області з
гандболу. ( в лютому та березні 2017 р.)
ІІ місце – чемпіонаті області з гандболу
«Прикарпатська весна 2017»
Призер обласних змагань та турнірів з футболу.
ІІІ місце в районній спартакіаді з настільного тенісу.
Призер обласних змагань та турнірів з футболу.
ІІІ місце в районній спартакіаді з настільного тенісу.
Призер обласних змагань та турнірів з футболу
Призер обласних змагань та турнірів з футболу
Переможець та призер першості Рогатинської ДЮСШ з
плавання.
Переможець та призер першості Рогатинської ДЮСШ з
плавання.
І місце – Відкритий обласний турнір» Шахові надії
Прикарпаття 2016р».
ІІІ місце – Відкритий обласний турнір »Шахові надії
Прикарпаття 2017р».
Призер районних змагань з шахів
ІІ місце – Міжрегіональний турнір пам’яті Фронзея
Я.М. з плавання на дистанції 50м. брасом.
І місце – Міжобласні змагання з плавання
«Прикарпатська весна 2017» на дистанції 50 та 100м
брасом.
Переможець комплексної естафети 4х100м - міжобласні
змагання з плавання «Прикарпатська весна 2017»
Переможець та призер першості Рогатинської ДЮСШ з
плавання.
ІІІ місце – Міжобласні змагання з плавання «»
Прикарпатська весна 2017. на дистанції 100м на спині.
Переможець комплексної естафети 4х100м - міжобласні
змагання з плавання «Прикарпатська весна 2017.»
Переможець та призер першості Рогатинської ДЮСШ з
плавання.
Переможець комплексної естафети 4х100м - міжобласні
змагання з плавання «» Прикарпатська весна 2017.
Призер першості Рогатинської ДЮСШ з плавання.
ІІ місце – Відкритий обласний турнір « Шахові надії
Прикарпаття 2017р».
ІІІ місце в районній спартакіаді і з настільного тенісу.
ІІІ місце в районній спартакіаді і з настільного тенісу.
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15- Олійник Назар
24 Олійник Олег
Патрун Андрій
Шиманський
Ростислав
Березюк Богдан
Дутка Михайло
Заборський ОлегАндрій
Мартиненко Денис
Паньків Максим
Стиславський
Остап

1А
Переможці районного шкільного турніру з футзалу
«Кубок НФК «Ураган».
Фіналісти «Срібної ліги» фінального турніру з футзалу
«Кубок НФК «Ураган».
1Б

Окремо слід відзначити успіх наймолодших гімназистів з 1 А та 1 Б кл., які стали
переможцями
районного
шкільного турніру з футзалу
«Кубок НФК Ураган». Також
хлопці перших класів брали
участь й у фінальному турнірі
«Кубок НФК Ураган», де
стали фіналістами «Срібної
ліги». Завдяки цим перемогам
спортивна база Рогатинської
гімназії покращиться на суму
40000 гр. Значне матеріальне
покращення спортивної бази
дасть
можливість
більш
ефективно проводити уроки і
спортивно-масові заходи в
наступному навчальному році.

Уляна Ігорівна Стечак
вихователь пригімназійного гуртожитку
У гуртожитку проживає 13 дітей. В режим роботи
пригімназійного гуртожитку входить харчування дітей,
ігри та розваги на чистому повітрі, самопідготовка, різні
бесіди, конкурси, вікторини, анкетування.
Працюю над проблемою "Причини виникнення
конфліктів і способи їх вирішення". У своїй роботі
приділяю велику увагу індивідуальній роботі з учнями.
Особливо акцентую увагу на учнях, які схильні до
правопорушень та систематично відлучаються за межі
гуртожитку.
На початку жовтня була проведена виховна година, на яку була запрошена лікар
акушер -гінеколог. Вона розповіла учням про особисту гігієну, про засоби контрацепції,
про хвороби, які передаються статевим шляхом.
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З метою розширити знання учнів з історії української музики був проведений
виховний захід, присвячений творчості
українського пісняра Володимира Івасюка,
в якому взяли участь учні гуртожитку. На
виховному заході звучали пісні В.Івасюка,
вірші
про
нього,
за
допомогою
мультимедійної апаратури ми перенеслися в
історичне
минуле
поета.
Взяли участь у конкурсі "Подаруй
ялинці іграшку", який проводила мійська
рада.Учні гуртожитку вибороли 1 місце. За
грошову винагороду, яку ми отримали, я
організувала невеличке свято для дітей .Для учнів
гуртожитку організувала і провела Новорічне свято.
З учнями оформляємо виставки до пам"ятних
дат, беремо участь у загальногімназійних конкурсах, а
саме: конкурс, присвячений Героям Небесної Сотні,
Шевченківські дні, Великодна писанка.
16 березня 2017 року провела виховну годину,
присвячену українській рок-музиці, на якій учні
розповідали про свої улюблені гурти, демонстрували
кліпи.
З метою сприяння духовному розвитку дітей
взяли участь у Хресній дорозі.
Систематично проводяться заходи з охорони
здоров"я та фізичного розвитку, проводжу ігри з
м"ячем на свіжому повітрі.
Гуртожиток для учнів - це другий дім, тут вони
проводять багато часу. Тому стараюсь у ньому
створити домашню атмосферу, підтримую чистоту і порядок, дбаємо про гімназійне
майно. Оформила стенди з національної тематики. Займаємось благоустроєм території
гуртожитку.

Надія Мирославівна Тичківська
бібліотекар, стаж – 11 років
Лише зібрання книг, бібліотека, є єдиною
надією і незнищенною пам’яттю людства
А. Шопенгауер
Бібліотека - це дім, де завжди затишно
й багатолюдно, де поруч з напруженою
інтелектуальною
працею
уживається
змістовне, цікаве дозвілля. Це місце, куди
діти іноді заходять просто так, щоби
поспілкуватися, або просто з цікавості: а що ж там сьогодні нового?
Весь навчальний та виховний процес в школі починається саме з неї.
Бібліотеки - це своєрідні архіви історії краю, обереги його минулого.
Приміщення естетично оформлене. Робота в бібліотеці ведеться згідно з річним
планом. Вона спрямована на національне, громадянське, родинне, естетичне виховання,
виховання культури читання учнів, поповнення та збереження книжкових фондів.
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Сьогодні бібліотека обслуговує 260 читачів. Це учні, вчителі, працівники гімназії,
батьківська громадськість. Повноцінне забезпечення інформаційних потреб – одна з
основних функцій бібліотеки.
У наш час новітніх інформаційних технологій робота бібліотеки значно
ускладнюється. Задача бібліотекаря - всіма доступними засобами донести до учнів
важливість такого джерела інформації, як книга.
Серед основних напрямків роботи гімназійної бібліотеки слід визначити: формування інформаційно-бібліографічної культури учнів, виховання шанобливого
ставлення до книги як джерела знань;
пропаганда
літератури шляхом
проведення
масових
заходів
спільно
з класними опікунами;
- сприяння самоосвіті учнів та вчителів за допомогою різноманітних форм і методів
бібліотечної роботи, забезпечення їх необхідною літературою та інформацією;
- виховання бережливого ставлення до навчальної книги, поваги до праці людей, які їх
створюють в рамках проведення акції ”Живи, книго!” ;
- розвиток творчої думки, пізнавальних здібностей та інтересів учнів, сприяння
успішному засвоєнню ними навчальних програм;
- організація бібліотечних фондів і каталогів, формування дієвого бібліотечного фонду на
основі запитів інтересів та потреб читачів;
- робота з фондом підручників, впровадження сучасних бібліотечних технологій;
- підвищення кваліфікації бібліотекаря.
Усю роботу бібліотека веде за річним планом, який затверджено директором,
працює відповідно до Положення про бібліотеку загальноосвітньої школи.
Інформаційна робота в бібліотеці проводиться за двома напрямками:
інформування педагогічного колективу;
інформування учнів-читачів.
До кожної знаменної літературної події в бібліотеці оформляєься книжкова
виставка, також в бібліотеці є Календар знаменних дат з якого читачі можуть почерпнути
інформацію про ту чи іншу знаменну подію.
У
своїй
роботі
приділяю
чимало
уваги в
наданні інформаційної
підтримки вчителям, що атестуються.
До послуг вчителів та учнів різні тематичні папки: «Ні, я жива, я буду вічно
жити. Леся Українка», «Ми тебе не забудем, Тарасе», «Чорнобиль не має минулого часу»,
«Афганістан болить в моїй душі», «Мова – душа народу» та інші..
Ефективними технологіями інформування школярів та педагогів є організовані в
шкільній бібліотеці книжкові виставки згідно з планом роботи.
Особлива форма інформаційної роботи – це підготовка списків літератури до тем
рефератів, доповідей за попередніми замовленнями. Діти охоче користуються такими
списками.
Велику увагу колектив школи надає створенню умов для роботи учнів в Малій
академії наук. Якісну допомогу в справі надає бібліотека, підбираючи матеріали з різних
джерел інформації.
Значна робота в бібліотеці проводиться з обдарованими дітьми. У читацьких
формулярах таких дітей ведуться записи про особливості творчих здібностей . Ретельно
ведеться підбір літератури для таких дітей. Складаються рекомендовані списки книг для
них.
У 1-7 класах на бібліотечних годинах та годинах спілкування прививаю
учням любов та бережливе ставлення до книги.
Формування інформаційної культури у середніх та старших класах здійснюється в
процесі бібліотечно-бібліографічних уроків, які проводяться згідно з планом роботи
бібліотеки. На цих уроках надаються загальні поняття про бібліотеку, виховується
культура роботи з книжкою, надаються знання про книгу й іншу друковану продукцію.
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Важливим засобом формування системи бібліотечно-бібліографічних знань учнів є
бібліотечні уроки.
Теми бібліотечних уроків різноманітні в залежності від віку учнів та їхніх
знань («Книга - твій друг, бережи її», «Як створюється книга», «Основні елементи
книги»).
Плануючи бібліотечні уроки, в кожному класі обов’язковим хочу прививати
бережливе ставлення до книги. Кожне заняття я починаю з того , що говорю про
важливість друкованих джерел інформації, і про те , як важливо берегти ті книги , які
знаходяться на полицях бібліотеки. Особливо наголошую на бережливому ставленні до
навчальної книги, бо підручник - це перше і основне джерело інформації для учня.
За накладними з райво протягом цього навчального року надійшла література в
такій кількості
- підручники -717 примірників на суму 21289 грн.
- художня л-ра і навч.посібники – 53 прим. на суму 2806 грн.
Ставлю за мету своєї роботи навчити дитину любити книгу, сприймати її як
життєдайне невичерпне джерело пізнання світу
У Положенні „Про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу” зазначено,
що шкільна бібліотека є обов’язковим структурним підрозділом навчального закладу,
який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення
навчально-виховного процесу.
Свою роботу бібліотека організовує спільно з педагогічним колективом відповідно до
планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується дирекцією гімназії
Намагаємося доступними методами поповнювати фонди бібліотеки. Проводимо
акції серед учнів, батьків та громадськості: „Подаруй школі книгу”, „Випускники –
школі”.
Успішно пройшов тиждень дитячого читання, в честь якого провели анкетування
учнів. Провели конкурс «Читач року», де були визначені кращі читачі у класах:
1(5)А
Патрун Андрій
1(5)Б
Хмарик Христина і Мізерак Олена
2(6)А
Гелей Богданна, Мордун Тарас
2(6)Б
Ошитко Галя
3(7)
Дребот Діана, Дика Іванна, Марунчак Анастасія
6(10)
Боянівська Марта, Галак Оля
7(11)Б
Коцюбка Христина, Винничук Оля, Бродіна Емма

Володимир Мирославович Благий
інженер-електронік
У
2016-2017
навчальному
році
організовував
технічне
обслуговування
електронної техніки, забезпечував її працездатний
стан, проведення профілактичного і поточного
ремонту. Правильну технічну експлуатацію та
безперервну роботу електронного устаткування.
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 ім.Володимира Великого.
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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.
Вживав 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 технічну підтримку на таких гімназійних заходах:
- 25 років відновленій гімназії
- святковий концерт з нагоди вечора зустрічі з випускниками;
- Шевченківське свято;
- інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?»;
- відкритий виховний захід на тему «Через роки, через віки – пам’ятаймо… Зустріч з
воїнами АТО»
- Свято Миколая
Протягом року здійснював технічне редагування та випуск інформаційного вісника
«Молода нація».
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