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Чим жили, чого досягнули, ким пишаємося… 

P.S.Новорічні привітання…. 

 
 



Як усе відбувалося… 

•    Ось і добігає завершення 2017 рік…  У шкільному житті він охопив 
два семестри двох академічних років - 2016/2017 та 2017/2018. Це час 
великих змін у житті українського шкільництва – прийняття нового 
Закону  України “Про освіту”, зміна освітньої ментальності, новий 
вектор руху. Для нашої школи першими партнерами у невідомому, 
розбурханому та непередбачуваному  океані освітніх змін стали 
Western NIS Enterprise Fund та Центр інноваційної освіти «Про.Світ», 
завдяки яким для педагогічного колективу відкрились нові освітні 
горизонти, з'явилися натхнення та запал, нові друзі та однодумці. Цей 
рік пройшов у вихорі реалізації проекту “Пілот 24”: ремонтні роботи 
та отримання обладнання, залучення додаткового фінансування на 
проектній основі, навчання вчителів, створення нового формату 
взаємодії школи і громади, вчителя і учня, директора і вчителя, цікаві 
зустрічі, впровадження нових методик навчання, численні проекти, 
здобутки та перемоги. Все це виглядало так……….. 



Реалізація проекту  

“Опорні школи. Пілот 24” 
            В рамках реалізації проекту «Опорна школа. Пілот 24» 

виконано наступні ремонтно – будівельні роботи: 

• встановлено пандус з поручнями; 

• реорганізавано туалет на першому поверсі школи (Корпус №1) для 
людей з обмеженими фізичними можливостями; 

• установлено два додаткові туалети на другому поверсі школи 
(Корпус №1), з перегородками та дверима, з однією додатковою 
раковиною для миття рук. 

• виконано монтаж теплової і гідроізоляції на дах спортивного залу 
(тренажерний зал), з гідроізоляцією і металевим захисним листом, 
монтаж вентилятора на даху. 

• установлено 25 вікон ПВХ в коридорах і класах (Корпус №1). 

•  монтаж даху з металевим захисним листом (новий навчальний 
корпус №1); 

• встановлення 27 вікон ПВХ в коридорах і класах. 

 



Кошти, залучені в рамках проекту 

“Опорні школи. Пілот 24” 
1.Навчальне обладнання для кабінетів фізики, географії, хімії – загальна вартість 52 341,80  

2.Навчальне обладнання для кабінетів фізики, хімії – загальна вартість 65 290,96  

3.Навчальне обладнання для кабінету фізики – загальна вартість 37 955,00  

4.Навчальне обладнання для кабінету фізики – загальна вартість 20 062,50  

5.Навчальне обладнання для кабінету фізики – загальна вартість 6 700,00  

6.Навчальне обладнання для кабінету фізики – загальна вартість 12 185,00  

7.Навчальне обладнання для кабінету фізики – загальна вартість 45 615,00  

8.Навчальне обладнання для кабінету інформатики (ПК вчителя – 1 шт., ПК студента – 10 шт., монітор – 11 шт., 
ноутбук – 1 шт., програмне забезпечення -12 шт. + 12 шт., інтерактивна дошка – 1 шт., проектор – 1 шт. – 
1шт.) – загальна вартість 212 175,60  

9.Спортивний інвентар – загальна вартість 2 370,00 + 1 965, 00 + 37 074, 00  

10.Перебудова приміщення та санвузла на 1 поверсі під 3 санвузла (один з яких для дітей інвалідів) - 103 759,30  

11. Влаштування вхідної рампи для дітей інвалідів - 28 435,50  

12. Влаштування організованої системи водовідводу з даху - 181 102,20  

13. Перебудова приміщення та санвузла на 2 поверсі під 2 санвузла - 73 648,12  

14. Тепло та гідроізоляція даху над спортзалом та встановлення дахового вентилятора - 217 599,67  

15. Заміна вікон - 121 562,50  

16. Монтаж даху з металевим захисним листом – встановлення гідроізоляції, крокв, металопрофілю – 465 м кв 
(новий навчальний корпус №1) – загальна вартість 427800,00 грн; 

 Загальна вартість залучених коштів – 1 647 642,15 



Візуальний результат участі у проекті… 



Навчання у Школі інновацій та управління (Київ, 2017) 
 (подяка випускникам Школи інновацій Оксані Окуловій, Марії Нечай, 

Наталії Завідії, Марії Ліскевич – Карпі) 



Навчаємо з Корпусом Миру 
( подяка вчителям англійської мови та особлива подяка вчителеві англійської 

мови Ользі Білоус за відвагу, комунікативність, креативність, перфектне 

володіння  English) 

          Впродовж січня – травня 2017 року команда вчителів англійської мови 

співпрацювала (т.з. уроки в партнерстві) з волонтером – представником 

Корпусу Миру в Україні Антоні Пірсом. Це була чудова нагода для учителів та 

учнів спілкування з носієм англійської мови та американської культури. 

Сподіваємось, цей досвід був корисним та результативним. 

 



Співпрацюємо з директорами опорних шкіл Львівщини. 
Комунікація – один із основних інструментів  успішного менеджменту… 

• Семінар директорів опорних шкіл Львівщини – Івано – Франкове, 

травень, 2017; 

 

 

 

 

 

Семінар директорів опорних шкіл Львівщини – Броди, грудень, 2017; 



Вектор руху – ВПЕРЕД! 
Форум Інноваційної Освіти, Академія директорів, Форум гуманної 

педагогіки… 



Маємо орієнтир!!!!!!!!!!!! 
• Оксана Окулова, вчитель хімії – в ТОП -20 кращих учителів 

України 



Авторська методична студія  

«Формування особистісно гуманного простору в школі» 
 (керівник – Анна Богосвятська, кандидат філологічних наук, доцент, викладач 

кафедри гуманітарної освіти ЛОІППО). 



Проведення шкільних семінарів – тренінгів з теми 

“Змішане навчання”  
(особлива подяка вчителям Оксані Окуловій та Марії Нечай  за професійність, 

відкритість, впровадження інноваційних методів) навчання) 



Співпраця з Яворівським НП, природним 

заказником “Розточчя”,  КЗ ЛОР ЛОЦКЕТУМ  
(особлива подяка вчителям Тиховській Д.І., Завідії Н.Я., Михайлишин О.З., 

Кульчицькій О.Р.  

за активність, творчий неспокій, виховання екокультури  учнівської молоді) 



Творча, натхненна праця  

вчителів – словесників  
(подяка вчителям української мови та літератури, зарубіжної 

літератури  за звеличення та вшанування СЛОВА) 
 



Сподвижницька праця вчителів початкових класів  
( подяка вчителям, які навчають у школі І ступеня, за нелегку, 

надвідповідальну, вкрай виснажливу, сподвижницьку працю) 



КРАСА понад усе… 
 (подяка вчителям образотворчого мистецтва, трудового навчання, 

християнської етики, музичного мистецтва, фізичної культури, ЗВ за 

створення духовної та матеріальної КРАСИ у школі, гартування духу й 

тіла) 



Національно – патріотичне виховання 

 (подяка вчителям історії, які на прикладах минулого й сьогодення плекають нове, 

громадянсько свідоме й суспільно активне, покоління) 

 



Майбутнє – 

 за природничо – математичними науками  
(особлива подяка вчителям фізики, хімії, географії, біології, 

математики за фаховість, активність, ініціативність) 



 

 

ІКТ, Інтернет, Wi-Fi , шкільний веб – сайт,  Янівська 

школа у ФБ …  

Те, без чого немислима сучасна школа !!!!!! 
( подяка вчителям інформатики та особлива подяка адміністратору 

шкільного сайту Леоніду Кінашу за те, що маємо у школі все 

вищеназване) 

 http://yanivschool.at.ua 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcici4tpzYAhUhQpoKHaJMAbAQFggmMAA&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi&usg=AOvVaw1_dHRFMP4tNC7pVixDYqWo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcici4tpzYAhUhQpoKHaJMAbAQFggmMAA&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi&usg=AOvVaw1_dHRFMP4tNC7pVixDYqWo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcici4tpzYAhUhQpoKHaJMAbAQFggmMAA&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi&usg=AOvVaw1_dHRFMP4tNC7pVixDYqWo
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcici4tpzYAhUhQpoKHaJMAbAQFggmMAA&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi&usg=AOvVaw1_dHRFMP4tNC7pVixDYqWo


Корабельні мотиви… 
Біля штурвалу КОМАНДА… 

 (подяка адміністративній команді школи  

за “міцну руку на штурвалі, зіркий погляд на палубі, позитив у кубрику”) 



Учнівське самоврядування 
 (особлива подяка педагогу – організатору Мирославі Овчаренко за креатив, 

активність, непосидючість  

та лідеру учнівського самоврядування Оленці Горонній) 



На сторожі чистоти і порядку… 
 (подяка команді технічних працівників та заступнику  

директора з господарської роботи Галині Цушко) 



Науково – дослідницька та проектна 

робота учнів 

• Науково – дослідницька робота «Вивчення впливу автомобільного транспорту на навколишнє 

середовище та здоров’я мешканців  смт. Івано - Франкове » (кер. Тиховська Д.І., Плесак  С.М.); 

• Екологічний проект “Компола” – квітень – листопад 2017 (кер.Завідія Н.Я); 

• Проект “Школа безпечного життя” (кер. Гриньків Н.Р.); 

• Пошуково – дослідницький  проект “Фізика навколо нас” (кер. Ларкіна Л.І.); 

• Пілот-24- FabLab Fabricator- Навчаємось згідно вимог Нової української школи! (кер.Завідія Н.Я.). 

 



Секрет успіху – коло однодумців… 
(особлива подяка Центру інноваційної освіти “Про.Світ”, директору департаменту освіти 

і науки ЛОДА Любомирі Мандзій, викладачам ЛОІППО Анні Богосвятській, Ірині 

Сислюк, Мирославі Товкало, завідуючій методкабінетом відділу освіти Яворівської РДА 

Ользі Фірчук, працівникам відділу освіти Яворівської РДА та працівникам Яворівської 

РДА , Яворівській районній раді,  директорам опорних шкіл Львівщини, учасникам та 

випускникам Академії Директорів Львівщини, Агентству США з Міжнародного 

Розвитку (USAID), батькам та представникам селищної спільноти,  голові Ради школи 

Наталії Вовк, вчителям школи та шкіл – філій, УЧНЯМ, усім тим, хто НАДИХАВ, 

ОКРИЛЮВАВ, СПРИЯВ розвитку школи, НАЦІЛЮВАВ,  

ВІВ за собою!!!!!!!!!!!!!) 

 



З Новим Роком та 

 РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ! 


