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В початковій школі на початок навчального року 187 учнів на кінець 

року - 189 учень. 

Відмінників 28, на «добре» і «відмінно» вчиться 67 учнів. Якість знань у 

початковій школі - 52 %. 

Початкову школу закінчило 47 учнів 4 класу, які успішно склали ДПА. 

  

     У 5-11 класахна  початок навчального року 248 учнів, на кінець року –  

251 учень. Відмінників – 26 (20 у 5-9 класах та 6 у 10-11 класах). На “добре” і   

“відмінно” вчиться  77 учнів. Якість знань становить – 39%.  

     Школу закінчили 32 учні 11 класу. Отримала атестат з відзнакою та 

нагороджена Золотою  медаллю Гармата Катерина. 

     44 учні  закінчили 9 клас та отримали свідоцтва про базову загальну 

середню освіту. Свідоцтва з відзнакою отримали 6 учнів 9-х класів: Білик 

Володимир, Габа Юлія, Друшкевич Богдан, Мойсеєнко Владислав, Сидорик 

Захар, Тузяк галина.  

 

 

Були проведені наступні заходи 

   Методичною роботою початкових класів корує методичне об’єднання 

вчителів початкової школи головою якого є Гладун І.Ю.  

   Методичну роботу  школи скеровувала Методична Рада школи згідно з 

затвердженим Планом роботи Методичної ради.  

   Працювало  5 шкільних методоб’єднань. Проведено по  5 засідань 

шкільних методоб’єднань. 

    Проведена робота щодо атестації вчителів. В результаті присвоєно 

кваліфікаційну категорію  “спеціаліст першої категорії” вчителю біології 

Івать З.В., хімії Табачишин Л.Я.,  “спеціаліст другої категорії” вчителю 

початкових класів Глущук С.М., підтверджено   категорію «спеціаліст» 

учителю початкових класів Щекун Я.Л., атестовано на відповідність раніше 

присвоєній  кваліфікаційній категорії “спеціаліст вищої категорії”   учителя 

української мови Васянович М.В.,   фізичної культури Коваля М.М., історії 

Сподарик Н.А., початкових класів Фартушинську-Гальчук Л.В. 

Підтверджено педагогічне звання «старший учитель»  Ковалю М.М., 

присвоєно педагогічне звання «старший учитель» Сподарик Н.А. та 

Фартушинській-Гальчук Л.В.      

    На педагогічних радахрозглядались такі питання: 

- «Про творчу реалізацію психолого-педагогічних механізмів створення 

ситуації успіху на уроках у початковій школі». 

-  «Про результати проведення державних підсумкових атестацій та ЗНО у 

9,11 класах»; т 

-  «Методичні рекомендації щодо викладання предметів у 2018-2019 н.р»;  

-  «Інструкція з ведення класного журналу»; 

- «Тайм-менеджмент учителя – засіб організації часу щодо підвищення 

ефективності його   раціонального використання та активізації педагогічної 

діяльності»; 

- «Ключові зміни Нової Української Школи»; 



- «Стан та інтенсифікація роботи вчителів української мови та літератури з 

розвитку зв’язного мовлення, підвищення рівня грамотності та зростання 

інтересу до навчання»;  

-  «Визначення претендентів на нагородження медалями»; 

-  «Вирішення педагогічних завдань в атмосфері психологічного комфорту та 

підтримки – завдання НУШ згідно з Законом України «Про освіту»; 

-  «Психологічний супровід адаптації до нових умов навчання учнів 1-х, 5-х 

класів»; 

- «Творче використання прогресивних технологій навчання та сучасних 

прийомів педагогічної техніки у процесі викладання хімії та біології»; 

-  «Стан виконання навчальних планів та програм»; 

- «Інноваційні методи викладання предметів «Захист Вітчизни» та «Основи 

медичних знань».  

ОЛІМПІАДИ 

 

    Учні 6-11 класів взяли участь у ІІ етапі Всеукраїнських предметних 

олімпіад та вибороли  призові місця у  районному етапі олімпіад  з 

математики: Габа Юлія    – 9-А клас – ІІІ м. (найкращий результат в районі), 

з історії: Войчак Катерина – 10-Б клас – ІІ м;                               з 

інформатики: Скіп Олег – 9-А клас  –ІІ м., Лозинський Сильвестр – 10-А 

клас – І м.,  Якубич Максим  – 11-Б клас – І м., Мойсеєнко Владислав  – 9-А 

клас  – ІІ м., Оглашенний Олександр –        10-Б клас – ІІІ м.; з хімії: Габа 

Юлія  – 9-А клас – ІІІ м.;з біології: Габа Юлія  – 9-А клас – ІІІ м.  (найкращий 

результат в районі); з трудового навчання:  Габа Юлія -  9-А клас – ІІ м.;                            

з правознавства: Войчак Катерина  – 10-Б клас – ІІ м. (найкращий результат 

в районі);                          з інформаційних технологій: Оглашенний 

Олександр – 10-Б клас – І м., Якубич Максим  – 11-Б клас – І м., Мойсеєнко 

Владислав –  9-А клас – І м. 

        Найкращі результати показала учениця 9-А класу Габа Юлія, яка брала 

участь у 4 олімпіадах і стала призером. Войчак Катерина, Оглашенний 

Олександр, Якубич Максим, Мойсеєнко Владислав – призери двох олімпіад. 

3 учнів-переможців стали учасниками ІІІ обласного етапу. 

           Призерів олімпіад підготували вчителі: Ксьондзик В.Г.,  Сподарик 

Н.А.,  Павелко Л.В.,       Бобиляк Н.М.,  Івать З.В., Табачишин Л.Я.,  Євсєєва 

Т.В. Вісім призерів підготував вчитель інформатики Ксьондзик В.Г., два 

призери – вчитель історії та правознавства Сподарик  Н.А.        

     На базі школи було проведено 2  районні олімпіади: з трудового навчання, 

інформатики. Голови  шкільних оргкомітетів олімпіад –  заступники 

директора школи Чернікова В.В., Павелко Л.В.   

     Учителі школи були членами  районних журі, оргкомітетів та апеляційних 

комісій (Ксьондзик В.Г., Ксьондзик Р.В., Волков А.О., Євсєєва Т.В., 

Табачишин Л,Я., Васянович М.В., Коваль М.М., Щекун Я.Л., Глущук С.М., 

Фартушинська-Гальчук Л.В., Івать З.В., Сподарик Н.А.). В цілому учні  

школи показали дуже хороші результати в ІІ етапі Всеукраїнських 

предметних олімпіад. Найкращих результатів    досягли в олімпіадах з 

інформатики та інформаційних технологій.   Найбільша кількість призерів – 

це представники 8-А та 11-А  класів (по 3 учні).   ІІ етап предметних олімпіад 

показав, що в школі значно покращилась робота з обдарованими дітьми.    



   На базі школи проведено засідання апеляційної комісії з математики. 

Учитель математики  Хирівський І.В. – голова журі районної олімпіади з 

предмета, заступник голови апеляційної комісії шкіл міста.  

    Учні школи брали участь у предметних інтернет-олімпіадах. Учень 10-Б 

класу Оглашеннний Олександр – переможець ІІІ етапу VI міської учнівської 

інтернет-олімпіади з інформаційних технологій «IT Challenge». 

Нагороджений Гран-прі, цінними призами. Також виграв комп’ютерний клас 

для школи. 

 

ГУРТКИ 

    Протягом року успішно працювали  гуртки: шаховий, тенісу, волейболу, 

футболу, флорболу, карате, хоровий, тацювальний.  

   Учні школи – учасники та переможці міського шахового турніру (керівник 

гуртка вчитель математики          Хирівський І.В.).  

   На базі школи проведені районні змагання з шахів. Команда учнів школи  у 

складі Ручка Дмитра (11-Б кл.), Захарчина Андріана (6-А кл.), Семерак Марії  

(4-А кл) виборола І місце. Вчителі Хирівський І.В., Коваль М.М. були у 

складі судівської колегії змагань. 

    Учні школи брали участь у районних змаганнях з волейболу і вибороли ІV 

місце. 

 

ПРОЕКТИ, КОНКУРСИ 

     Учні початкової школи приймали участь у Конкурсі ім.. П.Яцика, 

призером якого стала учениця 4-А класу Семерак Марія, а також 

в олімпіадах з англійської мови та математики. 

    Команда учнів 10-Б класу – призери загальноміського етапу конкурсу 

учнівських проектів з фізики в рамках реалізації проекту «Фізика навколо 

нас»: Руппа Корило, Старий Володимир, Оглашенний Олександр, Войчак 

Катерина, Сердюк Анастасія. Керівник проекту – учитель фізики Уженкова 

Ю.Г. Учитель відзначена грамотою Управління освіти  ДГП ЛМР, учні – 

дипломами.  

      Учителі англійської мови та учні школи брали участь у реалізації 

англомовного проекту «1+1» із залученням волонтерів-носіів мови для 

проведення спільних уроків англійської мови. Також учні школи брали 

участь у ІХ Всеукраїнському конкурсі з англійської мови «Гринвіч», 

отримали Золоті, Срібні, Бронзові сертифікати, сертифікати учасників та 

призи. 

 

      Учні 9-10-х класів та учитель англійської мови Завялич Л.С. – учасники 

міської учнівської конференції у форматі «English Speaking Club».  

       Проведений Олімпійський тиждень та Олімпійський урок. Протягом 

тижня відбулися зустрічі з відомими спортсменами Львівщини. 

      Команда учнів під керівництвом учителя фізичної культури Коваля М.М. 

– учасники Всеукраїнського спортивного фестивалю школярів «Джуніор -3». 

      Учителі української мови Чернюх Н.З. та англійської мови Демчук І.Л. 

взяли участь у проекті щодо організації дебатних клубів учнів українською та 

англійською мовами. 



13. СЗШ № 9 – учасник міжнародного українсько-чеського проекту 

«Навігатор до фінансової свободи», який здійснюється під патронатом 

Департаменту економічного розвитку ЛМР. Вчитель географії Войтенко Г.С. 

пройшла навчання щодо методики викладання уроків  цього  проекту й 

отримала сертифікат. Також учитель відзначена Подякою Міжнародної 

спілки незалежних фінансових консультантів Чеської республіки та України 

та управління освіти ДГП ЛМР, НМЦО м.Львова за сприяння у реалізації 

цього поекту. 

      

 Учні 8-Б класу (Гаман Богдан, Жигунов Нікіта, Яцик Богдан) брали участь в 

обласних змаганнях цього проекту і стали призерами І та ІІ етапу конкурсу. 

У фіналі конкурсу брали участь Жигунов Нікіта з батьками та вибороли ІV 

місце.  

     Школа – учасник освітнього проекту «Навігатор по етикетках» у рамках 

курсу «Основи здоров’я» для учнів 6-х класів. Учитель хімії Табачишини 

Л.Я. пройшла навчання щодо викладання уроків за цим проектом. Також 

Табачишин Л.Я. брала участь у презентації проекту Lviv Open Lab з метою 

популяризації та розвитку STEAM-освіти. 

     Учні школи брали участь у міському проекті з іноземної мови «Lviv Teens 

Talk». Учениця 9-А класу Габа Юлія – учасник районного етапу проекту –

виступів-слухань англійською мовою. Керівники – учителі англійської мови 

Завялич Л.С., Шевякова В.М. Також Шевякова В.М. – член журі у цому 

проекті.  

     Проведений День української писемності та мови. Учні школи, їхні батьки 

та вчителі брали участь у написанні ХVІІІ Всеукраїнського радіо диктанту 

національної гідності. 

     Учні 7-8-х класів брали участь у Всесвітній акції «Година коду» з метою 

популяризації інформатики серед школярів усього світу. 

     Учениця 9-Б класу Тузяк Галина – учасниця конкурсу для 

старшокласників «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX), яку 

проводила Організація Американської Ради з міжнародної освіти. 

     У школі впроваджений проект «Здоров’я та активний рух дітям на 

перервах та в позаурочний час»: тенісні столи та гра в теніс.  

     СЗШ № 9 продовжила участь у проекті «Енергоефективні школи: нова 

генерація». Відповідальна за проект у школі – вчитель фізики Уженкова Ю.Г. 

Вона брала участь у засіданні міського круглого столу щодо реформування 

системи освіти за принципами Нової Української Школи.  

 

      Також Уженкова Ю.Г. – учасник міського семінару «Безпечне проведення 

занять у кабінеті фізики»,  міського тренінгу щодо проведення «Днів науки у 

школі» як відповідальна особа за встановлення, користування та збереження 

Мобільної наукової лабораторії, учасник тренінгу щодо програмного 

забезпечення Moza Book та його функцій. 

 

      Учитель предмета «Захист Вітчизни» Коваль М.М. – учасник міського 

круглого столу щодо презентації методичного посібника «Військове 

мистецтво на українських землях». Також учитель відзначений Подякою 

адміністрації Львівського коледжу харчової і переробної промисловості 



НУХТ як класний керівник, що виховав хорошого випускника Войтановича 

Олега, який є студентом коледжу. 

      Учитель історії та правознавства Сподарик Н.А. брала участь у 

Всеукраїнському семінарі-навчанні «Економіка на уроках громадянської 

освіти» та отримала сертифікат, у семінарі «Громадянська освіта. Перший 

досвід викладання». Також Сподарик Н.А. – учасник міських тренінгів «Як 

говорити з дітьми про права», «Що таке Minecraft for education.Можливості 

використання STEAM на уроках історії» 

      Учитель інформатики Ксьондзик В.Г. брав участь у міській конференції 

«Цифрова трансформація освіти – розширення можливостей учнів сьогодні 

для будівництва світу завтра» спільно з компанією Майкрософт, Prestigio, 

Техніка для бізнесу. Також        Ксьондзик В.Г. – учасник міського майстер-

класу «Робототехніка у школі», тренінгу-дискусії-презентації платформи 

Classtime, соціального профорієнтаційного проекту для учнів 8-11 класів 

«Join IT», обласного семінару координаторів Міжнародного конкурсу з 

інформатики «Бобер» у Львівській області у с.Дубина Сколівського району.  

        Учитель географії та природознавства Іванчук Н.С. брала участь у 

міському тренінгу в рамках соціально-культурного проекту «Починай 

сортувати зі школи» з метою виховання дбайливого ставлення учнів до 

навколишнього середовища. 

        Учитель географії Войтенко Г.С. брала участь у міському семінарі-

практикумі «Використання ЛЕП-букв проектів на урокаї географії», у 

семінарі з християнської етики. 

        Учителі географі та основ медичних знань Войтенко Г.С. та Іванчук Н.С. 

– учасники міського круглого столу «Особистісне зростання вчителя – 

запорука успіху учня». Також учителі закінчили курси Мальтійської служби 

з надання першої домедичної допомоги.  

      Вчителями інформатики Ксьондзиком В.Г., Ксьондзиком Р.В., Волковим 

А.О. для вчителів школи проведений методичний семінар «Інтерактивна 

панель (мультиборд) в навчальному процесі». 

      Вчителі школи брали участь у Всеукраїнському відборі підручників для 

5-х, 10-х класів. 

      Заступник директора школи Павелко Л.В. та вчитель інформатики 

Ксьондзик В.Г. – учасники 7-ої конференції «Е-освіта» під егідою управління 

інформаційних технологій Департаменту розвитку ЛМР. Також заступник 

директора школи Павелко Л.В. брала участь у семінарі «Перспективи і 

виклики розвитку національної системи психічного здоровя дітей та молоді: 

роль закладів системи освіти». 

       Учениця 5-Б класу Банах Лідія виборола ІІ місце у ІІ міському конкурсі 

авторської поезії «Рядки, що надихають…» у віковій категорії «Учні 5-8 

класів» та нагороджена Дипломом управління освіти ДГП ЛМР (учитель 

Чернюх Н.З.). 

       Учитель біології Івать З.В. та англійської мови Демчук І.Л. – учасники 

Міжнародного фестивалю «Наука на сцені» у м.Харкові. Учитель Івать З.В.  

виступала з доповіддю та підготувала проект та презентацію. Учитель 

Демчук І.Л. була у якості перекладача. Також учитель Івать З.В. – слухач 

тренінгу «Що таке Minecraft for education. Можливості використання STEAM 

у навчанні». 



     Учитель зарубіжної літератури Балашова І.І. брала участь у міській 

творчій майстерні щодо ознайомлення з творчістю Емми Андрієвської через 

театральне мистецтво.Також учителі зарубіжної літератури – учасники 

онлайн-вебінару з теми «Наочність на уроках зарубіжної літератури як засіб 

підвищення предметних компетентностей». 

       Учителі школи проводили Музейні уроки: Павелко Л.В., Чернюх Н.З.,                        

Сподарик Н.А., Логвін І.В. Учитель мистецтва Логвін І.В. – учасник 

апробації навчального курсу з музейної педагогіки «Дослідження музейного 

простору». Отримала сертифікат щодо навчання за цим курсом. 

        На базі школи проведений майстер-клас для вчителів математики міста 

«Сучасні підходи у вивченні математики». Підготувала учитель математики, 

голова районного методичного об’єднання Бобиляк Н.М. 

 

        Проведений День ЦЗ у школі з розгортанням ЗЕП, евакуацією учнів, 

пед. та техперсоналу. Були проведені відкриті уроки вчителями Уженковою 

Ю.Г., Івать З.В., Табачишин Л.Я., конкурси та естафети, бесіди та лекції з 

питань ЦЗ. 

        Заступником директора школи Черніковою В.В. та вчителем предмета 

«Захист Вітчизни» Ковалем М.М. підготовлена доповідь про підсумки 

навчання з питань ЦЗ за 2018 рік до Департаменту освіти і науки Львівської 

облдержадміністрації. 

        В програму з історії України в 11 класі введено вивчення питань щодо 

створення Православної Церкви України та надання Томосу про 

автокефалію. 

        На базі школи поведений Національний фінал Міжнародних змагань з 

усного математичного рахунку «Прангліміне-2019», де були представники 

Львівської області. 

        На базі школи проведена нарада бібліотекарів району. 

        На базі школи проходили педагогічну практику студенти  Львівського 

державного університету фізичної культури, студенти англійської філології 

ЛНУ ім.І.Франка.   

        На базі школи проведені засідання районних м/о з інформатики, 

математики, головами яких є вчителі  школи Ксьондзик В.Г.,  Бобиляк Н.М. 

      Учителі школи брали участь у семінарах, нарадах, засіданнях «Школи 

професійного розвитку педагогів» при НМЦО м.Львова. 

      Школа є базовою для проведення ЗНО. На базі школи проведено пробне 

ЗНО з української мови та літератури. Проведено 3 основні сесії – з 

української мови та літератури, англійської мови, географії.  

       Учителі школи брали участь у ЗНО: були інструкторами, старшими 

інструкторами, черговими. Учителі української мови та літератури Кушнір 

Н.О. та математики Хирівський І.В. залучені до перевірки відкритої частини 

тестів ЗНО.  

      Учитель української мови та літератури Васянович М.В. бере участь у 

предметній екзаменаційній комісії під час вступної кампанії у Львівському 

державному університеті безпеки життєдіяльності. 

Вчителі Довгалюк Г.Ю. та Гладун І.Ю, Щекун Я.Л., Фартушинська-

Гальчук Л.В. пройшли курсову підготовку вчителів для роботи в умовах 

НУШ. 



Проведено роботу для організації адаптаційних занять майбутніх 

першокласників. 

Організовано роботу 4 груп продовженого дня для  учнів 1-4 класів, 

усіх учнів початкової школи забезпечено одноразовим гарячим харчуванням. 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАННЯ 

Впродовж року організовано індивідуальне навчання для трьох учнів 

початкової школи: Мазурок Максим та Юр’єв Роман – учні 2-Б класу, 

Панахид Олексій – учень 4-А класу. 

 

Було організоване індивідуальне навчання для 5-ох учнів: Гнатишак 

Анастасія – 8-А клас, Кимович Анна, Васильків Юрій – 10-А клас, Алексевич 

Юлія – 11-Б клас, Вовк Ольга – 11-А клас. 

 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

       

2018-2019 навчальний рік розпочався з проведення у 1-11 класах 

першого уроку на тему «Всі ми - різні, всі ми – рівні». 

  

  

У вересні разом з ДАІ міста проведено місячник безпеки руху «Увага! 

Діти на дорозі», в рамках місячника інспекторами ДАІ проведено у рамках 

компанії «Безпечне місто» тренінг «Безпека на дорозі» для учнів 1-х класів,  

сформовано загін Юних інспекторів руху з учнів 8-9 класів. Проведено 

конкурс дитячих малюнків відповідної тематики.   

Класним керівником 11-Б класу Хирівським І.В. та педагогом-

організатором Фещин Х.І.  організовано привітання для вчителів школи з 

нагоди Дня працівника освіти. 

16.10.2018 року учні школи взяли участь у районному фестивалі 

стрілецької пісні «Зродились ми великої години». 

Організовано низку заходів до Дня захисника України: виставку 

стіннівок, тематичні уроки, виховні години.   

Педагом-організатором Фещин Х.І. проведено літературно-музину 

композицію до 100-річчя з Дня проголошення ЗУНР.  

У школі відбулися заходи до роковин Голодомору 32-33 рр. в Україні. 

Організовано акцію «Незабудки пам’яті», проведено радіогазету «Жертви 

голодоморів та політичних репресій», виховні години, лекторій для учнів 1-7 

класів.   

 14.11.2018 року учні школи взяли учать у ІІ міському конкурсі 

авторської поезії «Рядки, що надихають» (керівник Фещин Х.І.) 

Учні школи взяли участь у міському конкурсі малюнків «До 

чотирилапих, як до себе». 

06.11.2018 року ансамбль «Дивосвіт» виборов ІІ місце у районному 

фестивалі   «Пам’ятаємо про наших героїв, що за волю поклали безцінне 

життя». 



 Проходили заходи присвячені Дню української писемності ( 9 

листопада 2018 року), а саме: виставка стіннівок, радіогазета, радіодиктант, 

виховні години, вчителем української мови та літератури Васянович М.В. 

проведено тематичних квест з учнями 5-а класу.  

13.12.2018 року учні 3-А класу взяли участь у загальноміському брейн-

рингу «Вивчай, знай, дотримуйся» (керівник Глущук С.В.). 

Проводились заходи з профілактики алкоголізму, тютюнокуріння і 

СНІДу – для учнів  класів проведено анкетування «Зменшення вживання 

алкоголю серед молоді міста Львова», для учнів конкурс малюнка «Стоп! 

наркотикам, СНІДу та алкоголізму». 

    Учнівським самоврядуванням зібрано солодощі для військових у зону 

АТО. 

традиційно учні школи брали активну участь в акції «Миколай про тебе не 

забуде». 

Класними керівниками 1-А класу Довгалюк Г.Ю., 1-Б класу Гладун І.Ю., 

4-А класу Фартушинкою-Гальчук Л.В. проведені літературно-музичні 

композиції «До нас завітав Святий Миколай»,  учні 1-4 класів святково 

вітали усіх у день Святого Миколая пісенним колажем. 

 У 2018-2019 н.р. в школі продовжувала роботу Рада профілактики. До 

складу Ради профілактики входять представник ВуСД, батьківська 

громадськість, адміністрація школи. Складено та затверджено план роботи 

Ради профілактики. Протягом І семестру відбулося 3 засідання, про що 

свідчать протоколи.  

У І семестрі 2018-2019 н.р.   на  внутрішкільному обліку знаходилось 2 

учнів школи. Впродовж семестру класними керівниками вивчалися умови 

проживання дітей у даних сім’ях, про що свідчать акти обстеження житлово-

побутових умов дітей даної категорії. З ними постійно працюють класні 

керівники разом з психологом Шевченко О.А. 

На базі  школи проведено районний турнір з шахів, в якому команда 

учнів школи отримала призові місця. 

 Класними керівниками керівниками організовано походи та екскурсії у 

театри, музеї: 

 12.09.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Тростянець- Львів» 

для 9-Б, 10-А класу (Павелко Л.В., Демчук І.Л.); 

 18.09.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Судова Вишня- 

Львів»для учнів 3-Б класу(Михайлова Л.П.) 

 27.09.2018 р. – 30.09.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-

Відень-Будапешт- Львів» для учнів 11-Б класу (Хирівський І.В.); 

 02.10.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Трускавець-

Меденичі- Львів» для учнів 3-а класу (глущук С.В.); 

 04.10.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Гавареччина- Львів» 

для учнів 7-А, 8-Б класів (Дюрак М.Г., Войтенко Г.С. ); 

 05.10.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Стільсько- Раковець- 

Львів» для учнів 9-А класу (Ксьондзик ВГ.); 

 11.10.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Нагуєвичі- 

Меденичі- Львів» для учнів 5-х, 6-А, 8-А класів (Васянович М.В., 

Чернюх Н.З., Табачишин Л.Я., Логвін І.В.); 



 11.10.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Яворівський 

заповідник- Львів» для учнів ;-Б класу (Щекун Я.Л.); 

 19.10.2018 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Меденичі- Львів» для 

учнів 1-А класу (Довгалюк Г.Ю.); 

 24.10.208 р. екскурсія за маршрутом «Львів-Білий Камінь- Львів» 

для учнів 4-А класу (Фартушинська-Гальчук Л.В.). 

 

     22 січня учні та педагогічний колектившколи долучились до акції 

«Ланцюг Єдності до Дня Соборності». 

     У 3-А класі відбулось свято прощання з колядою та приготування 

бразилійської куті «Смачний смайлик» (керівник Глущук С.М.). 

     14 лютого учнями 8-А класу підготовлена літературно-музична 

композиція англійською мовою до Дня Святого Валентина (керівник 

Шев’якова В.М.) 

     20 лютого, з метою вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні, учні 8-Б 

класу під керівництвом педагога-організатора Фещин Х.І. та вчителя історії 

Темчин Л.Б. підготували вечір-реквієм "Час плине, а пам'ять залишається". 

Виступ учнів зібрав усіх, щоб у скорботі низько схилити голови перед 

пам’яттю людей різного віку – героями Небесної Сотні, яких було вбито у 

мирний час ХХІ століття в центрі столиці нашої країни. 

     Проходили заходи, присвячені Міжнародному дню рідної мови( 21 

лютого), а саме: виставка стіннівок, радіодиктант, виховні години,  відбувся 

турнір ерудитів "Мовознавче кафе «Словечко»» в 7-Б класі (керівник Хахула 

У.П.). 

     Учні 1-А класу з класним керівником Довгалюк Г.Ю. відвідали виставку 

"Зоопарк під мікроскопом" у Львівській обласній бібліотеці для юнацтва 

імені Романа Іваничука. 

     Учні 8-Б класу взяли участь у фінальному етапі проекту «Навігатор до 

фінансової свободи» (керівник Войтенко Г.С.) 

     7 березня відбулося свято до 205-річчя з дня народження Т.Г. Шевченка. 

Учні 9-х класів під керівництвом ЗВР Павелко Л.В. та вчителя української 

мови та літератури підготували літературно-музичну композицію  "Троянди 

Шевченкової любові". Також 7 березня у 2-Б класі відбувся конкурс на 

кращого читця творів Т. Г. Шевченка (керівник Витрикуш О.В.). 

     Учні 5-А класу в рамках проекту" Свіча пам'яті. Меморіально - 

пам'яткознавчий вимір історії ЗУНР" запалили свічки та поклали квіти до 

меморіальної дошки Дмитра Вітовського (керівник Фещин Х.І.) 

     Класним керівником 3-Б класу Михайловою Л.П. проведено вікторину 

«Герої улюблених дитячих творів». 

     18 квітня у СЗШ № 9 відбувся День цивільного захисту. Учні та 

педагогічний колектив школи удосконалили свої теоретичні знання і 

практичні навички щодо дій в умовах екстремальних ситуацій, перевірили 

здатність грамотно і чітко діяти, щоб захистити своє здоров'я та життя.     

     Учні 1-А класу з класним керівником Довгалюк Г.Ю. побували на 

пожежно-технічній виставці у Львівському музеї історії релігії. 

     Учні 1-А класу побували  на майстер-класі з писанкарства  в 

Національному музеї імені Андрея Шептицького. 



    Для учнів 3-х класів  сестрою катехиткою Вікторією із церкви святої Анни 

проведено майстер-клас з писанкарства. 

    10 травня відбулися районні змагання з міні-футболу. Учні нашої школи 

посіли ІІ почесне місце (керівник Новосад М.В.). 

     Учні 7-х класів долучились до проекту "Маленький принц. Львів- місто, 

що любить тварин" у нашій школі. Семикласники  активно  попрацювали та 

отримали подарунки від фірми "Кормотех". 

     Для учнів початкової школи відбувся майстер-клас з виготовлення ляльки-

мотанки Благополучниці за сприяння ТМ Зерновита. 

     17 травня учні школи та педагогічний колектив долучилися до 

Всеукраїнської акції «Вишиванка – генетичний код нації».  

     Класними керівниками 1-А класу Довгалюк Г.Ю. та 1-Б класу Гладун І.Ю 

проведено свято «Прощавай, Букварику», а класним керівником 4-Б класу 

Щекун Я.Л. свято «Прощання з початковою школою». 

     23 травня класним керівником 2-Б класу проведено свято Матері «В світі 

усе починається з мами». 

     8-Б клас навідався до безпритульних тварин у ЛКП "Лев»,  а 9-Б та 9-А 

класи в медичну лабораторію "Synevo" (керівник Івать З.В.) 

     24 травня відбулось урочисте завершення навчального року - свято 

Останнього дзвоника (керівник Фещин Х.І). 

     У першому та другому  семестрі  на внутрішкільному обліку знаходяться  

2 учні школи. Протягом Іта ІІ півріччя класними керівниками вивчалися 

умови проживання дітей у даних сім’ях, про що свідчать акти обстеження 

житлово-побутових умов дітей даної категорії. З дітьми постійно працюють 

класні керівники разом з психологом Шевченко О.А. 

     Протягом 2018-19 н.р. учні школи приймали активну участь у акції 

«Корок життя». 

     Відвідування театрів, музеїв, виставок стало вже традицією нашої школи. 

Ведеться тісна співпраця з музеєм «Арсенал», музеєм імені Івана Труша, 

Національно-історичним музеєм,  музеєм «Тюрма на Лонцького»,  театром      

ім. М. Заньковецької, ТЮГом, музеєм Етнографії та народного промислу, 

Обласною дитячою бібліотекою. 

     У 2018-19 н.р. продовжувала роботу Рада профілактики, до складу якої 

входять: представник ВуСД, батьківська громадськість та адміністрація 

школи. Складено та затверджено план роботи Ради профілактики. 

Класними керівниками організовано походи та екскурсії : 

 Краєзнавча екскурсія учнів 7-А та 8-Б класів у Карпати (Дюрак М.Г., 

Войтенко Г.С.) 

 Екскурсія учнів 4-Б класу в місто Тернопіль (керівник Щекун Я.Л.) 

 Екскурсія учнів 4-А класу в Гавареччину (керівник Фартушинська-

Гальчук Л.В.) 

 Екскурсія учнів 3-Б класу в Страдч та ведмежий притулок «Домажир» 

(керівник Михайлова Л.П.) 

   На літніх канікулах для учнів початкової школи організовано загін 

«Русалка Дністрова» для літнього відпочинку та оздоровлення, в якому 

налічувалося 55 учнів школи. 



 

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА 

Психологом школи Шевченко Ольгою Анатоліївною здійснювався 

психологічний супровід учнів 1-11 класів.  

   Вивчався  психолого-педагогічний статус дитини і динаміка її 

психологічного розвитку в процесі шкільного навчання, та індивідуально-

психологічні властивості учнів, здійснювала психологічний супровід учнів в 

навчально-виховному процесі шляхом психодіагностики, індивідуального 

консультування, профілактичної  та психокорекційної роботи. 

Здійснювався психологічний супровід учнів з низьким рівнем 

компетенції.  

З цією метою була проведена робота щодо моніторингу рівня здібностей 

та навченості учнів, їх навчальних можливостей. За результатами 

моніторингу були надані рекомендації всім учасникам НВП. 

Психолог сприяла створенню умов, які зменшили б вірогідність 

виникнення у дітей "групи ризику" відхилень у розвитку. Психологічний 

супровід учнів даної категорії здійснювала через такі види діяльності: 

- робила самозапит або отримувала соціальне замовлення від педагогів і 

батьків на роботу з конкретними проблемними учнями; 

- проводила процесуальну діагностику; 

- проводила профілактику дезадаптованої поведінки; 

- надавала рекомендації всім учасникам НВП. 

Проводила попереджувально-профілактичну роботу: 

- з учнями 5-10 через проведення виховних заходів (“Булінгу - ні”, “ Вплив 

наркотичних і токсичних речовин на здоров’я”); 

- з батьками через проведення батьківського лекторію превентивного 

напрямку (участь у батьківських зборах, презентація на тему булінгу і 

вплив сім’ї на поведінку дітей в школі). 

Здійснювала дослідження в період організації  профільного 

самовизначення учнів 9-го та 11-го класу. Згідно з отриманими результатами 

були надані рекомендації.  

Ольга Анатоліївна забезпечувала учням психологічну підтримку і захист 

у важких ситуаціях.  Аналізувала конфліктні ситуації і надавала рекомендації 

по їх розв'язанню. 

З метою збереження та зміцнення психічного здоров'я всіх суб'єктів 

НВП проводила психологічну просвіту. 

Педагогічну компетентність формувала через: 

- проведення психолого-педагогічних консиліумів; 

- проведення індивідуальних консультацій; 

Психологічну просвіту батьків здійснювала через: 

- проведення батьківського лекторію; 

- проведення індивідуальних  консультацій; 



Психологічну просвіту серед учнів здійснювала через: 

- проведення учнівського лекторію; 

проведення індивідуальних та групових консультацій; 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

         Фінансово - господарська діяльність СЗШ № 9 м.Львова  здійснювалась 

на основі кошторисів загального і спеціального фондів. Джерелами 

формування кошторису загального фонду є кошти освітньої субвенції з 

державного  бюджету, який, а спеціального фонду – кошти від надання 

школою  послуг.  

  По загальну фонду школа була профінансована  в розрізі кодів економічної 

класифікації видатків: 

- на заробітну плату (КЕКВ 2111) затверджено кошторисом 

5806815,31 грн., фактично надійшло 5806815,31 грн., що 

відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 5806815,31 

грн. 

- на нарахування заробітної плати ( КЕКВ 2120) затверджено 

кошторисом 1274800,65 грн., фактично надійшло 1274800,65 

грн., що відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 

1274800,65 грн. 

- на придбання предметів, матеріалів, обладнання (КЕКВ 2210) 

затверджено кошторисом 109696,14 грн., фактично надійшло 

109696,14 грн., що відповідає касовим видаткам, фактичні 

видатки 109696,14 грн. 

          придбано  шкільні парти  та учнівські стільчики, дидактичні 

матеріали, ноутбуки-2 шт, принтер 3в1, ламінатор для НУШ -

152042,00грн; 

              шкільні парти та учнівські стільчики в 8-б-           21735,00грн. 

            

- на харчування учнів (КЕКВ 2230) затверджено кошторисом 

350778,70грн., фактично надійшло 350778,70грн, що 

відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 350778,70грн 

- на послуги зв’язку та користування лінією Інтернету, послуги 

користування програмним забезпеченням,  послугами охорони 

відео спостереженням (КЕКВ 2240) затверджено кошторисом 

218298,62грн., фактично надійшло 218298,62грн., що 

відповідає касовим видаткам, фактичні видатки 218298,62грн. 

-   на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270)  

затверджено кошторисом   565900,73 грн., фактично надійшло 

565900,73 грн., що відповідає касовим видаткам, фактичні 

видатки 565900,73 грн. 

Спеціальний фонд 

- на придбання п’ять   вікон -43062,45 грн; 

- на придбання миючих  та господарських засобів – 

14488,72грн; 

- придбано підручники -3790,00грн. 



        Станом на 30 липня  2019р.  немає  кредиторська заборгованість. 

       

Безкоштовна передача від Управління освіти ЛМР 

- інтерактивний дисплей 1-115302,00грн; 

Безкоштовна передача  від відділу освіти Галицького та Франківського 

районів ЛМР 

- підручники 12965,51 грн. 

 

 

РЕМОНТНІ РОБОТИ  

1.  Фарбування 

панелей 

1, 2, 3. 4, поверхи 

 Фарбування 

панелей сходових 

кліток 

Центральної 

Запасної (лівої) 

2.  Фарбування 

підлоги спортзалу, 

інвентаря та лавок 

 

3.  Фарбування і 

ремонт панелей 

роздягалок 

 

4.  Каб.№ 207 Ремонт стільців і столів 

5.  Каб.№ 307, № 318 Повний ремонт (розбили стінку 

передню, побілка кабінету, заміна скла 

у вікнах, заміна світильників 

6.  Каб. № 316 Заміна плінтуса 

Ремонт розеток 

7.  Каб № 305 Ремонт стільців, столів 

8.  Каб. Хімії  № 404  - Побілка класу 

- Побілка підсобки 

- Переобладнання мийки (від’єднали 

умивальник і замінили трубу) 

- Пофарбували панель в 

лаборантській 

- Замінили скло у вікнах 

9.  Каб. 3 205 - Замінили плінтус 

- Підфарбували панель 

- Ремонт ручок дверей 

10.  Каб. № 217 - Підбілили стіну 

- Пофарбували двері 

- Пофарбували панель 

11.  Каб № 407 - Пофарбували парти, 

відремонтували 

- Замінили скло у вікнах 

- Пофарбували панель 



12.  Кабінет завуча Повний ремонт (побілка, заміна скла) 

13.  Їдальня - Підбілили стіни 

- Пофарбували двері 

14.  Актовий зал - Заміна скла у вікнах 

- Ремонт паркету 

 

 

ПРОБЛЕМИ 

1.  Малий набір учнів  у перші класи,  недостатня матеріально-технічна база. 

 2. Нагальні проблеми та шляхи їх вирішення  -  капітальний ремонт 

спортзалу, благоустрій території школи, капітальний ремонт їдальні, 

капітальний ремонт даху, капітальний ремонт огорожі, заміна вікон, 

збільшення споживаної електричної потужності з 15кВт до 30кВт, заміна 

дверей, заміна паркетної підлоги. 

         

Продовжити у 2019-2020рр. брати участь у різного роду акціях, 

громадських проектах, залучати спонсорів для вирішення нагальних 

проблем школи. 

 

 

ПОДЯКА 

- Завгоспу школи Беднаровському О.В. – за якісну підготовку школи до 

нового навчального року. 

- Глущук С.М. та Ковалю М.М. за оформлення ІІ поверху . 

- За проведений ремонт у кабінетах Сподарик Н.А. та Чернюх Н.З. 

- За вчасну підготовку до навчального року кабінетів: Михайловій Л.П., 

Завялич Л.С., Довгалюк Г.Ю, Глущук С.М., Бобиляк Н.М., Войтенко Г.С. 

-  Ксьндзику В.Г. його роботу з обдарованими дітьми (отримали 

компютерний клас).  

- Івать З.В. за роботу з обдарованими дітьми (школа отримала на оновлення 

кабінетів природничо-математичного профілю 800тис грн.). 


