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Сторінки історії  

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 м. Бурштина 

(до 20-річчя незалежності України) 
 

 

1 вересня 1991 року розпочався перший навчальний рік в умовах незалежної Украї-

ни. До початку навчального року школу прикрасив шатровий дах. Кооператив «Декор» 

виконав капітальний ремонт і художнє оформлення актової зали (їдальні). 
 

 
1991 рік. Школа під шатровим дахом. 

 

 
1991 рік. Інсценізація. Бібліотекар Богач Д.Д,, вчитель ДПЮ Гаврилюк І.О. 
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Для школи це був складний рік, бо весь навчальний процес потрібно було наповню-

вати новим змістом, який ще не був сформований. Існуючі навчальні підручники не від-

повідали умовам. В особливій ситуації опинились вчителі історії, мов і літератур, які 

змушені були самостійно вносити корективи до навчальних програм. Зміни були внесені в 

систему виховної роботи. Вже в процесі роботи давалися рекомендації щодо вивчення на-

вчальних предметів гуманітарного циклу, використання наявної бази шкільної бібліотеки. 
 

 
1992 рік. Священик о. Б. Демків з учнями. 

 

З 1992 року школа була перейменована на загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 2 

м. Бурштин відповідно до вимог прийнятого Закону України «Про освіту». 

Кооператив «Декор» художньо оформив шкільний вестибюль у національних коло-

ритах. 

У навчально-виховному процесі необхідно було здійснити диференціацію навчання, 

оскільки стало очевидним, що навчати всіх дітей за єдиним навчальним планом, єдиними 

підручниками і навчальними посібниками не можна. Закон України «Про освіту», діючі на 

той час нормативні документи, навчальні плани давали можливість навчати дітей, орієн-

туючись на розвиток їхніх природних здібностей. Попередньо погодивши свої дії з відді-

лом освіти, дирекцією Бурштинського енергетичного технікуму, школа провела підготовчі 

роботи до відкриття гімназійних класів. Були укладені договори про співпрацю з Львівсь-

ким політехнічним інститутом, Львівським державним університетом, Тернопільським 

інститутом народного господарства, Івано-Франківським педагогічним інститутом, Івано-

Франківським інститутом нафти і газу, які передбачали пільговий прийом на навчання ви-

пускників гімназійних класів, участь викладачів вузів у роботі гімназійних класів. 

У перші роки незалежності України школу відвідували гості - працівники системи 

освіти Канади, Великобританії. Вони ознайомлювалися з роботою школи, відвідували 

уроки, ділились своїми враженнями та досвідом роботи і, звичайно, йшли до дітей з пода-

рунками.  
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1992 рік. Гості з Великобританії на уроках у початкових класах. 

 

У 1993 році було проведено конкурсний відбір учнів у гімназійні класи, відбір вчи-

телів, складено відповідні навчальні плани і програми. З 1 вересня 1993 року в школі по-

чали функціонувати 5-ий клас філологічного профілю (23 учні), 5-ий клас фізико-

математичного профілю (21 учень), 6-ий двопрофільний клас (20 учнів), 7-ий двопрофіль-

ний клас (26 учнів), 8-ий двопрофільний клас (21 учень). 

Відповідно до розробленого положення про гімназію був складений штатний роз-

пис, проведено комплектування педагогічного колективу. На посаду заступника директора 

з виховної роботи (перейменовану посаду організатора позакласної і позашкільної вихов-

ної роботи) було призначено Ільницького Івана Миколайовича.  

У 1994 році було проведено набір в один двопрофільний 5 клас (19 учнів). Проте 

план відкриття гімназії на базі школи був змінений відділом освіти. Враховуючи наявність 
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відповідної матеріальної бази в Бурштинському енергетичному технікумі, саме при ньому 

була відкрита гімназія. Створені гімназійні класи у школі продовжували функціонувати до 

завершення навчання за затвердженими навчальними планами і програмами. 

Відкриття гімназійних класів при школі стало додатковим стимулом для творчої 

праці учителів. Робота у таких класах вимагала від педагогів значно більшої самовіддачі, 

водночас приносячи й велике моральне задоволення від результатів праці.  

Наприклад, у 1993/1994 навчальному році на перевідному екзамені з математики всі 

(!) учні «математичної» групи 8-го класу заслужено одержали відмінні оцінки. Яка ще 

вища нагорода може бути для вчителя? Учні гімназійних класів успішно виступали на ра-

йонних предметних олімпіадах, брали активну участь у різних конкурсах, виставках. Де-

які з них були членами Малої академії наук України і успішно виступали в конкурсах-

захистах науково-дослідницьких робіт.  

Для творчо працюючих учителів робота у гімназійних класах давала їм можливість 

повніше самореалізуватися, максимально розкрити свої можливості та удосконалити пе-

дагогічну майстерність. 

На свято 30-го першого дзвоника завітали колишні працівники школи, представники 

відділу освіти, міської ради. Відбулася зустріч поколінь майстрів педагогічної справи.  

 

 
1995 рік. 30-ий перший дзвінок. Виставка учнівських творчих робіт. 

 

 
1996 рік. Перший дзвінок четвертого десятиріччя школи. 
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1995-1996 роки були складними для працівників школи. Невиплати заробітної плати 

досягли такого рівня, що у квітні 1996 року вчителі змушені були вдатися до страйку як 

до форми боротьби за свої законні права. В актовій залі збирались представники профспі-

лкових комітетів навколишніх шкіл для узгодження своїх дій. З 1 квітня 1996 року розпо-

чали страйк учителі Бурштинських, Дем'янівської, Слобідської, Задністрянської шкіл. На-

передодні страйку освітяни виступили із зверненням до краян району, яке прозвучало в 

передачі Бурштинської телекомпанії «РАІ», і висунули три вимоги, які районна державна 

адміністрація не змогла, та й не спроможна була (через відсутність коштів) задовольнити. 

Освітяни вдалися до крайніх методів боротьби – пікетування районної державної адмініс-

трації, яке відбулося 2 квітня. До пікетуючих учителів з Бурштина, Дем'янова, Слободи, 

приєдналися вчителі Залуквянської та Галицької № 2 шкіл.  

...Школа вступала у своє четверте десятиліття. Початок 1996/1997 навчального року 

був особливим. Справа в тому, що ще з 1988 року була створена рада школи, але важко 

було домогтись її повноцінного функціонування. У вересні 1996 року головою ради шко-

ли був обраний Громко Ярослав Андрійович, заступник директора Бурштинської ТЕС з 

капітального будівництва. Рада під його керівництвом фактично виконувала функції опі-

кунської ради, що було дуже важливо в умовах відсутності кошторису витрат на утриман-

ня школи. Громко Я.А. особисто вирішував питання зміцнення матеріально-технічної бази 

школи, проведення ремонтів приміщень, системи опалення та водопостачання. Рада шко-

ли затвердила умови оренди шкільних приміщень, яка стала практично єдиним джерелом 

надходження коштів для проведення поточних ремонтів приміщень та обладнання.  

У 1997/1998 навчальному році, як і в попередні роки, успішно виступили шкільні 

команди на районних предметних олімпіадах, здобувши 18 призових місць (Бурштинська 

ЗОШ № 3 – 13, Бурштинська гімназія – 7 призових місць). 8 учнів школи стали учасника-

ми ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад (для порівняння – учасниками обласних 

олімпіад були 2 учні Бурштинської гімназії): Прокопів Олена – з української мови і літе-

ратури, географії, Саранчук Інна – з англійської мови, Товста Наталія – з інформатики, 

Тизьо Ольга – з англійської мови, Шевчук Оксана, Федик Ольга – з історії, Крамчанінова 

Світлана – з географії, Ковальчук Мар'яна – з української мови і літератури. Все це – ре-

зультати посиленої індивідуальної роботи з учнями, які були відібрані у гімназійні класи. 

Успішно виступили учні школи у Другому Всеукраїнському конкурсі творів-есе 

«Знання й повага прав людини – шлях до взаєморозуміння». Готувала їх вчителька україн-

ської мови і літератури Наритник Т.М.. Члени шкільної літературної студії «Росинка», 

якою керувала Наритник Т.М., почали друкувати свої твори у районній газеті.  

 

 
1998 рік. Зустріч з вишивальницею Л.І. Хом’як проводить Наритник Т.М. 
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1998 рік. На відпочинку в «Легенді».  

 

 
1998 рік. Бурштинська письменниця Марта Гай презентує свою книгу «Дорога». 

 

Початок 1998/1999 навчального року був особливим в історії школи. Вперше школа 

розпочинала навчальний рік без жодного класу з російською мовою навчання. Відповідні 

зміни були внесені в статут школи.  

Особливими результатами відзначається робота літературної студії «Росинка» під 

керівництвом учительки української мови і літератури Наритник Т.М., об’єктивну харак-

теристику якій дала Надія Гураль у статті «За покликом серця» у газеті «Дністрова хвиля» 

за 30 квітня 1999 року: 

«Її знає в обличчя майже кожен бурштинець. Уродженка міста, в ньому пройшло її 

дитинство, юність, за плечима 30-літній трудовий стаж на нелегкій педагогічній ниві. На-

вчила і вивела на життєву дорогу не одне покоління вихованців, залишивши в їх серцях 
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незгасний вогник любові до рідного слова, материнської мови. Обрана професія педагога 

стала сенсом всього її життя. В улюблену справу Тетяна Миколаївна вкладає серце, душу і 

набуті в Івано-Франківському педінституті та поповнені наполегливою працею, багатим 

життєвим досвідом і вмінням знання... 

...Її праця не закінчується на уроках. Чимало зусиль, натхнення і знань вкладає вона 

в роботу літературного клубу «Росинка», ініціатором і організатором створення якого ста-

ла три роки тому. На рахунку кожного з 20 членів клубу є свої творчі доробки, а в найак-

тивнішої – одинадцятикласниці Світлани Бекеш – друкована збірка власних віршів «Про-

лісок», до друку нової збірки, яка невдовзі побачить світ, готуються поезії і її ровесниць 

Ірини Тимчишин, Ольги Грицюк, дев'ятикласниць Мар'яни Ковальчук, Вікторії Дубельов-

ської, Олени Богач, Оксани Шулепи та інших. 

До старшокласників тягнуться й учні 6 класу. Своїми успіхами вони завдячують Те-

тяні Миколаївні за наполегливу працю, недоспані ночі, допомогу і пораду – добросердеч-

ну і кваліфіковану. І в тому, що недавно в районному конкурсі читців віршів до 1100-річчя 

Галича, 185-річчя від дня народження Шевченка і Дня Матері призерами стали Ольга 

Джочка, Світлана Бекеш та шестикласниця Тетянка Дубельовська, чимала заслуга настав-

ниці-педагога Т.М. Наритник. 

Скупа на слова про свої особисті заслуги, Тетяна Миколаївна гордиться своїми ви-

хованцями – випускницями клубу Інною Саранчук, Оленою Прокопів, Тетяною Дух та 

Лесею Загарук, які стали студентками вузів. До речі, дві останніх із названих дівчат на-

вчаються на першому курсі філологічного факультету, а Світлана Василюк уже невдовзі 

стане його випускницею. 

Дорогою своєї наставниці пішли її колишні вихованці, а нині педагоги Н.М. Гайда, 

Л.М. Сорочинська, Н.В. Ярема, І.В. Бебех, а В.М. Пархуць та С.Б. Іваськевич - аспірантки 

Івано-Франківського та Львівського держуніверситетів. 

Не забувають вони свою наставницю, наслідують її у праці. 

Знаходить час на спілкування зі своєю вчителькою і її колишній вихованець, ділова 

сьогодні людина, киянин М.М. Стеблинський - президент закритого акціонерного това-

риства з іноземним капіталом «Міжнародне ділове співробітництво». Він цікавиться її 

справами, живе турботами, підтримує у благородній справі – став спонсором видання ко-

лективної учнівської збірки віршів, зі сторінок якої лунатимуть поетичні наспіви 17 юних 

поетів. 

Кожен прожитий день приносить Тетяні Миколаївні нові трудові здобутки, дає зрілі 

плоди. Свідченням цього є те, що члени клубу Світлана Бекеш та Ірина Тимчишин стали 

переможцями обласної предметної олімпіади з української мови і літератури, зайнявши 

відповідно ІІ-ІІІ місця (І місце в області не було присуджене), а дев'ятикласниця Мар'яна 

Ковальчук посіла восьме місце. У захисті науково-пошукових робіт при Малій Академії 

Наук (секція української літератури) Ірина Тимчишин зайняла третє місце. Вона, як і Сві-

тлана Бекеш, майбутню професію мріє пов'язати з літературою. До речі, цьогорічні пере-

можниці обласної олімпіади С. Бекеш та І. Тимчишин були фіналістками Другого Всеук-

раїнського конкурсу учнівських робіт творів-есе з прав людини «Знання й повага прав 

людини – шлях до взаєморозуміння», який відбувся торік у Києві. 3 549 творів, представ-

лених на конкурс, у фінал вийшли 20. Переможці нагороджені дипломами. Півфіналіста-

ми цього ж конкурсу стали І. Саранчук та О. Прокопів, які також нагороджені дипломами, 

а їх твори вміщено у книгу «Права людини: моя власна думка», видану Харківською пра-

возахисною групою. 

Плідним на творчі здобутки для наставниці і її вихованців став і нинішній рік. Уче-

ниця 9 класу Мар'яна Ковальчук стала фіналісткою Третього Всеукраїнського конкурсу 

учнівських та студентських робіт з прав людини, присвяченого 50-ій річниці прийняття 

ООН Загальної Декларації з прав людини. Т.М. Наритник є не тільки вчителем, але й кла-

сним керівником Мар'яни, тому й радість її подвійна. А радіти є справді чому – перемога 

не з легких, адже на конкурс було представлено 917 творчих робіт, з яких до фіналу пот-
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рапило 15 учнівських і 5 студентських. У півфінал цього конкурсу ввійшла й І. Тимчишин 

– фіналістка Другого Всеукраїнського. Не тільки диплом Третього Всеукраїнського кон-

курсу привезли переможниці, а й цікаві враження від екскурсії в Києво-Печерську Лавру, 

яка була організована для учасників конкурсу. 

Не з порожніми руками, з дипломом Третього Всеукраїнського конкурсу і грамотою 

Міністерства освіти України, врученою заступником міністра освіти України О. Савченко, 

і з подарованою автором книжкою Є. Сверстюка «На святі надій» з його дарчим написом 

повернулась додому, у свою рідну ЗОШ № 2 Т.М. Наритник. 

З новими планами на майбутнє, задумами взялась вона до буденної улюбленої спра-

ви, яка залишила і залишатиме слід на землі. 

У творчому доробку поетів-початківців є часточка праці і місцевих поетів з Буршти-

на Марти Гай, Ірини Маціборської, Віри Катрич, з якими зустрічалися вихованці Т.М. На-

ритник. Вона не обмежується лише уроками, багато часу приділяє позакласній роботі зі 

своїм 9-В, проводить чудові літературні години. Тетяну Миколаївну люблять і поважають 

не лише вихованці, а й колеги, батьки учнів. Авторитетом користується вона серед бурш-

тинців-земляків, які знають, що жоден святковий захід не обходиться без її вихованців, 

музика, слова яких, а заодно й музика щирого, відкритого для всіх серця наставниці, бере-

гині свого краю, рідної землі своєї, бринить у їх душах. Високу оцінку її нелегкій праці 

дала письменниця української діаспори Ірина Дибко-Филипчак, уродженка селища Біль-

шівці, яка нині проживає у США: «Слава Вам, п. Тетяно, що вирізьблюєте чудові узори 

краси слова у своїх учнів. Ось де наше майбуття! Це у їхніх душах посіяна Вами любов до 

рідної української мови, яка ніколи не згасне, бо це любов справжньої українки». 

І ці слова, щирі, написані серцем, Тетяна Миколаївна виправдовує натхненною пра-

цею...» 

У 2001 році вчителька української мови і літератури Наритник Т.М. була обрана де-

легатом ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти.  

Головою ради школи був обраний Хом’як Олег Петрович, заступник директора КФ 

«Домобудівник» (тепер – генеральний директор). Робота ради школи була спрямована на 

залучення батьків, громадськості до вирішення проблем матеріального забезпечення на-

вчально-виховного процесу. Шляхом залучення додаткових коштів за рахунок добровіль-

них пожертвувань, оренди приміщень протягом трьох років були забезпечені меблями 11 

навчальних кабінетів, проведено ремонт обладнання. Шкільні меблі виготовляли власни-

ми силами із закуплених комплектуючих.  

 

 
2001 рік. Останній урок. Напутнє слово випускникам Наритник Т.М. 
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Частину ремонтних робіт виконували члени шкільного табору праці і відпочинку.  
 

 
2003 рік. Табір праці і відпочинку «Ровесник». Ремонт шкільних меблів. 

 

 
2003 рік. Табір праці і відпочинку «Ровесник». Веселі малюнки. 
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2003 рік. На екскурсії в музеї С. Бандери. 

 

 
2003 рік. Учнівський хор. 

 

 
2003 рік. Останній урок випускників з першою вчителькою Шуль О.М.. 
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2004 рік. День Святого Валентина. 

 

 
2004 рік. У кабінеті біології. Хом’як І.М. з учнями 11-А класу. 

 

 
2005 рік. Виставка до Дня Перемоги. Екскурсію проводить Цюлюпа Б.П. 
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2005 рік. Екскурсію з економіки проводить вчителька початкових класів Когут О.П. 

 

 
30 травня 2005 року. Шкільний колектив на відзначенні Дня Героїв України. 

 

У 2003 році власними силами впорядковано бетонні доріжки (викладені бордюри), 

відремонтовано вхідні сходи, частково оновлено цоколь будівлі. Техпрацівники ручним 

способом демонтували бетонний поміст об’ємом 22 куб. м, чого не зміг зробити екскава-

тор...  

У 2003 році, при відсутності належного державного фінансування, знайшлося вен-

чурне фінансування з боку тернопільських підприємців. На базі школи запрацювали 

комп’ютерні курси, які дали нам змогу використовувати для потреб школи техніку підп-

риємців та проводити навчання учнів та дорослих комп’ютерної грамотності. Пізніше цю 

практику продовжив колишній випускник школи підприємець А.Фамуляк. 

У 2004 році місто Бурштин відзначало своє 450-річчя. При підготовці до ювілею бу-

ло облаштовано плиткою шкільне подвір’я, виготовлено частину шкільної огорожі. Робо-

ти проводились під особистим контролем голови райдержадміністрації Г. Івасишина. Не 

дивлячись на дефіцит бюджетних асигнувань, дуже вдало було реалізовано проект шкіль-

ного подвір’я В. Крука. Допомогу у проведенні робіт надавала і міська рада (міський го-

лова Я. Олійник забезпечив завезення ґрунту на клумби), КП «Житловик» (начальник під-
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приємства О. Гвоздецький – колишній випускник школи – допомагав необхідною техні-

кою). Упорядковували територію після виконання основних робіт працівники школи, уч-

ні.  

Значну допомогу у підготовці школи до ювілею міста та до власного 40-річчя надала 

Бурштинська ТЕС. З розумінням віднеслись до шкільних проблем директор ТЕС М. Рома-

нів, заступник директора з будівництва і розвитку Й. Шувар, виконроб БМД Р. Бендяк. 

Дякуючи їм, школа зустрічала своє 40-річчя як з красивим фасадом, так і з відремтовани-

ми рекреаціями, спортивною залою.  
 

 
1 вересня 2005 року. Такою зустріла школа своє 40-річчя. 

 

До свого ювілею школа підійшла із відремонтованими приміщеннями. 2 набори 

шкільних меблів придбала для школи адміністрація «Домобудівника» (О. Хом’як, Б. Тур-

чин), 10 наборів виготовили самостійно, використавши відремонтовані металеві каркаси 

старих меблів. 

Після 2005 року значно зміцніла матеріально-технічна база школи. Крім персональ-

ного комп’ютера, раніше подарованого районною радою і райдержадміністрацією, у шко-

лі запрацювали 3 персональні комп’ютери, подаровані Бурштинською ТЕС (директор М. 

Романів). Чималу допомогу в оснащенні школи сучасною технікою надали директор Доб-

ротвірської ТЕС А.Шувар, генеральний директор телекомпанії «РАІ» А. Русиняк та інші. 

Використання сучасної комп’ютерної техніки дало можливість значно спростити та 

удосконалити процес обробки, створення та зберігання інформації, модернізувати навча-

льно-виховний процес. З використанням сучасних технологій за ініціативою учителів іс-

торії Олійник О.П., Цюлюпи Б.П. було обладнано кабінет історії. Керівник літературного 

клубу «Росинка» Наритник Т.М. підготувала кілька збірок учнівської поетичної творчості, 

спільно з учителькою української мови і літератури Іваськевич К.І. підготувала для перет-
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ворення у цифровий формат багатий набір фонограм до творів, які вивчаються у шкільно-

му курсі української літератури. 

 

 
Видані збірки творів членів літературного клубу «Росинка» (керівник Наритник Т.М.) 

 

        
 

   
Зразки випущеної в школі методичної літератури, аудіо- та відеоматеріалів. 

 

У 2007 році школа взяла участь у відзначенні 100-річчя з дня народження Р. Шухе-

вича. Члени шкільного спортивно-патріотичного клубу «Звитяга» (керівник – заступник 

директора школи з виховної роботи Ільницький І.М.) побували у с. Білогорща Львівської 

області, де був убитий командир УПА. До початку нового навчального року в школі було 

створено і розтиражовано для проведення першого уроку документальний фільм «Роман 

Шухевич і визвольна боротьба українського народу». 
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2007 рік. Члени клубу «Звитяга» в музеї Р.Шухевича у с. Білогорща 

 

У цьому ж році вони відвідали музей Ольги Басараб у с. Підгородне Рогатинського 

району. Пізніше з ініціативи ветеранів УПА міська рада прийняла рішення встановити на 

шкільному подвір’ї пам’ятник О.Басараб. Будо створено оргкомітет з підготовки до його 

виготовлення і встановлення. 

Члени клубу «Звитяга» були активними учасниками урочистих відзначень Дня не-

залежності України у м. Бурштині. 

 

 
2007 рік. Учасники мотопробігу, присвяченого Дню незалежності України 
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2008 рік. Оргкомітет з підготовки до встановлення пам’ятника О.Басараб 

 

 
2009 рік. Підготовка до відкриття пам’ятника О.Басараб 
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2010 рік. Нарада керівників установ у вчительській 

 

 
2010 рік, травень. Відкриття музею О.Басараб. Ветерани визвольних змагань 
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Літній відпочинок. Тренуються юні туристи 

 

 
Літній відпочинок. Екскурсія по рідному краю 

 

За останні 3 роки зміцнена матеріальна база школи: 

- обладнано шкільні туалети (за рахунок екологічних коштів); 

- проведено частковий ремонт цоколя шкільної будівлі (власні кошти); 

- виготовлено блок пластикових вікон у вестибюлі (за рахунок власних коштів); 

- встановлено 4 блоки пластикових вікон у навчальному корпусі (за рахунок коштів 

приватного підприємця-випускника школи); 

- обладнана кімната відпочинку для обслуговуючого персоналу (власні кошти); 
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- переобладнана роздягальня спортивної зали (за рахунок коштів міської ради); 

- проведено заміну світильників на енергозберігаючі у навчальному корпусі (150 

комплектів за рахунок власних коштів); 

- проведено повну заміну системи освітлення у спортивній залі (за рахунок власних 

коштів та з допомогою телекомпанії РАІ); 

- встановлено 2 вуличні світильники на шкільному подвір’ї (за рахунок коштів Бу-

рштинської ТЕС); 

- проведено частковий ремонт теплотраси (за рахунок районного бюджету); 

- встановлено водостічні труби на фасаді головного корпусу і майстерні (господар-

ський спосіб, за рахунок власних коштів); 

- переобладнано сцену (господарський спосіб, за рахунок власних коштів); 

- висаджено декоративні кущі та дерева в зоні відпочинку (за рахунок коштів місь-

кої ради); 

- придбано спортивний інвентар (за рахунок власних коштів та з бюджету міської 

ради); 

- придбано миючі та дезінфікуючі засоби (щороку за власні кошти); 

- розпочата посадка «алеї випускників» (заміна 18 старих плодових дерев новими); 

- обладнана шкільна вітальня (за рахунок власних коштів); 

- проведено ремонт холодильного обладнання (за рахунок власних коштів); 

- проведено ремонт системи каналізації (за рахунок районного бюджету, екологіч-

них коштів); 

- проведено ремонт системи водопостачання (районний бюджет і власні кошти); 

- обладнано кабінет інформатики (за рахунок власних коштів); 

- придбано газонокосарку (за рахунок власних коштів); 

- придбано 1 комп’ютерний клас (за рахунок держбюджету); 

- придбано звукопідсилювальну апаратуру (за рахунок власних коштів); 

- придбано одяг для учасників художньої самодіяльності (за рахунок коштів міської 

ради); 

- придбано друкувальні пристрої, комп’ютер (системний блок), демонстраційний 

монітор, інші аксесуари для комп’ютерної техніки (за рахунок власних коштів); 

- обладнано музей О.Басараб (кооперовані кошти); 

- встановлено пам’ятник Ользі Басараб (за рахунок кооперованих коштів); 

- придбано 3 телевізори і 3 DVD-програвачі (за рахунок власних коштів); 

- придбано 3 програвачі CD-дисків (за рахунок власних коштів); 

- одержано тюнер за художню самодіяльність (кошти обласного бюджету); 

- одержано цифрову камеру, карту пам’яті за музей О.Басараб (обласний бюджет), 

- одержано телевізор за художню самодіяльність (обласний бюджет), 

- створено відео-колекцію з історії України, української літератури (100 дисків, за 

рахунок власних коштів); 

- створено фонохрестоматію з української літератури (за рахунок власних коштів); 

- створена шкільна фонотека (за рахунок власних коштів); 

- випущено десятки методичних книг для учителів школи, району, області; 

- придбана електронна вага для шкільної їдальні; 

- з допомогою міської ради встановлено сміттєві ящики на території школи. 

На даний час проводиться підготовка до обладнання читального залу (зараз бібліо-

текар Живиця І.В. повинна привезти телевізор, через кілька днів школа закупить плеєр для 

читального залу), де буде можливість не тільки прочитати потрібну літературу, але й пе-

реглянути чи прослухати наявний самостійно виготовлений відео- чи аудіо матеріал, віді-

брати необхідні фрагменти для уроків чи виховних заходів, переглянути матеріали з Інте-

рнету. 
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2011 рік. Благоустрій території. Посадка «алеї випускників» 

 

 
2011 рік. «Веселі старти» 
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У 2011 році в школі започатковано проведення «Вернісажу особистостей» - урочи-

стого відзначення переможців предметних олімпіад, конкурсів і змагань. До його прове-

дення були залучені підприємці міста, яким школа буде завжди вдячна. Цей захід має ста-

ти додатковим стимулом учнівської творчості. 

Моральному та матеріальному стимулювання учнів і педагогічних працівників, ор-

ганізації їх відпочинку та оздоровлення у школі приділяється максимум уваги. Обладнана 

учительська, кімната відпочинку обслуговуючого персоналу, шкільні дипломи, грамоти, 

призи – все це робилося і робиться з цією метою. Жодний успіх дитини чи працівника не 

може бути не помічений. 
 

 
 

 
2011 рік. «Вернісаж особистостей» - відзначення переможців предметних олімпіад,  

конкурсів і змагань 
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За останні 3 роки забезпечено обов'язковість загальної середньої освіти, 100% дітей 

шкільного віку мікрорайону школи охоплені навчанням. Всі випускники 9-х класів продо-

вжують навчання, здобувають повну загальну середню освіту: 

Діаграма 1. Розподіл випускників 9-их класів за місцем здобуття загальної серед-

ньої освіти. 
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Діаграма 2. Розподіл випускників 11-их класів за місцем продовження навчання 
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Учні школи успішно виступають на предметних олімпіадах, конкурсах, змаганнях. 

Наприклад, у 2011 році успішно представив школу, район учень 10 класу Наконечний Во-

лодимир на Всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови. Вже став «візитною 

карточкою» школи учнівський дует у складі учениць 8 класу Братини Ірини та Чабан Алі-

ни. 
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Дует у складі Ірини Братини та Аліни Чабан 

 

 
Анатолій Медвідь та Володимир Наконечний у літературно-музичній композиції  

«У вінок Кобзареві» 

 

Нинішня реформа освіти ставить перед собою дуже складну мету: створити таку 

педагогічну систему, у якій кожна окрема дитина отримала б можливості для повної само-

реалізації закладених у ній здібностей і таланту. Досягти бажаних результатів можна тіль-

ки за умови свободи у навчанні й великої відповідальності учня за якість свого життя. 
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Перед школою стоїть завдання створення нового педагогічного середовища, нала-

штованого на персональний талант дитини. Школа зорієнтовує навчання та розвиток учнів 

на індивідуальні можливості та потреби дитини. Але спочатку треба виховати в дитині 

потребу та пробудити в ній природне бажання розвиватися. 

Учитель перестав бути для учнів єдиним джерелом інформації. Це факт. Але вчи-

тель був і залишається тією людиною, яка допомагає учням засвоювати, аналізувати пот-

рібну інформацію, знаходити людське, громадянське у суспільних відносинах. 

Сьогодні педагоги школи розуміють: бути гарним професіоналом означає бути в 

постійному пошуку, зростанні, розвитку. Праця педагога відрізняється високою мобільні-

стю, надзвичайною складністю, вимагає від нього глибоких та різнобічних наукових про-

фесійних знань, умінь, навичок, що становлять основу професійної компетентності. Вже 

не достатньо бути на уроці та поза ним актором, режисером, діловодом, диригентом, дип-

ломатом, психологом, новатором і компетентним фахівцем. Модель сучасного вчителя 

передбачає готовність до застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навча-

тися, бути у постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома 

про педагогічну освіту, а формуються у щоденний учительській праці. 

Все, про що йшла мова вище, було би нічого не варте саме без постаті вчителя у 

сучасній школі. А педагогічний колектив школи – це колектив професіоналів високої ква-

ліфікації. Зараз у школі працює педагогічних працівників – 63, обслуговуючого персоналу 

– 23. Серед педагогів – 3 учителі-методисти, 13 старших учителів, 40 спеціалістів вищої 

кваліфікаційної категорії. І, нарешті, просто перлина педагогічного колективу –  

 

 
 

Наритник Тетяна Миколаївна, вчитель української мови і літератури. Спеціаліст 

вищої категорії (1994). Вчитель-методист (1996). Відмінник освіти України (2001). Деле-

гат ІІ Всеукраїнського з’їзду працівників освіти (2001).  

Указом Президента України «Про відзначення державними нагородами України з 

нагоди Дня працівників освіти» від 29 вересня 2010 року № 925/2010 за значний особис-

тий внесок у розвиток національної освіти, підготовку кваліфікованих фахівців, багаторі-

чну плідну наукову і педагогічну діяльність, високий професіоналізм Наритник Тетяні 

Миколаївні присвоєно почесне звання «Заслужений вчитель України». 
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2011 рік. Сучасне шкільне подвір’я  

 

 

Статистична інформація про школу 

а) Мережа 

 

Навчальний рік Кількість учнів Кількість 

класів 

Групи продовж. дня 

укр. мова рос. мова всього груп учнів 

1991-1992 766 96 862 38 8 240 

1992-1993 781 74 855 40 6 150 

1993-1994 847 52 899 41 5 125 

1994-1995 804 42 846 39 4 120 

1995-1996 812 28 840 37 3 90 

1996-1997 823 29 852 37 2 70 

1997-1998 863 14 877 35 2 70 

1998-1999 869 - 869 34 2 70 

1999-2000 892 - 892 34 2 70 

2000-2001 907 - 907 33 2 70 

2001-2002 947 - 947 34 1 35 

2002-2003 929 - 929 33 1 30 

2003-2004 956 - 956 33 1 30 

2004-2005 914 - 914 33 1 30 

2005-2006 885 - 885 33 1 30 

2006-2007 859 - 859 32 1 30 

2007-2008 845 - 845 32 1 30 

2008-2009 812 - 812 32 1 30 

2009-2010 735 - 735 29 1 30 

2010-2011 661 - 661 27 1 30 

 

б) Працевлаштування випускників 11-х класів 

 

Навчальний  

рік 

Всього  

випускників 

Продовжують навчання у закладах, % 

вищих 3-4 рівня вищих 1-2 рівня середніх 

1991-1992 31 39 29 23 

1992-1993 45 29 16 27 

1993-1994 42 29 38 23 

1994-1995 37 35 30 16 
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1995-1996 18 39 17 22 

1996-1997 26 46 35 15 

1997-1998 34 53 6 9 

1998-1999 17 59 18 - 

1999-2000 37 57 11 24 

2000-2001 39 59 15 16 

2001-2002 48 52 29 8 

2002-2003 36 56 31 - 

2003-2004 60 70 17 5 

2004-2005 33 85 6 3 

2005-2006 41 73 15 4 

2006-2007 42 81 7 5 

2007-2008 42 81 14 5 

2008-2009 43 77 9 7 

2009-2010 38 87 5 5 

2010-2011 42 90 10 - 

 

 

Директор школи П. Мороз 


